
МИ РОБИМО АТРАКЦІОНИ.
СУЧАСНІ І ЯКІСНІ.



Виробнича програма Більше інформації
на сайті!

Вся продукція, яка представлена в цьому каталозі, становить власну виробничу програму групи компаній RIF®.
Максимально повну інформацію про всі атракціони можна отримати на нашому сайті. Там же є велика кількість фотографій і відео.
Основна турбота сектора продажу - зрозуміти проблеми та побажання кожного клієнта і запропонувати те, що потрібно саме Вам.

Батутна  арена 
Trampolino Park

Скеледромні 
проекти

Ніндзя - парк

Батути надувні

Комплексні 
рішення

Електрочовники і 
басейни

Паркові 
атракціони

Ігрові кімнати

стор.
4

стор.
41

стор.
52

стор.
69

стор.
6

стор.
10

стор.
12

стор.
14
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Виробнича програмаБільше інформації
на сайті!

Ігрове 
обладнання Водні гірки Буксирні 

атракціони
Екстремальні 
атракціони

Мобільні 
атракціони

Все для зимиПродукція для 
відпочинку

Страхувальні 
жилети

стор.
74

стор.
76

стор.
81

стор.
85

стор.
89

стор.
90

стор.
92

стор.
94

Безпека - основний пріоритет при проектуванні і виробництві наших атракціонів.
Якісне їх виготовлення - основне завдання всього колективу компанії.
Основне завдання компанії RIF® - забезпечення довготривалої  якості і безпечної експлуатації наших атракціонів.
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Комплексні рішення

Екстремальний світБатутна  арена 
Trampolino Park

Надувний 
батутний 
комплекс

Басейн з 
електрочовниками

Фантастик джамп

3

1 542

1

1 1

2

3

4 5

Виробнича програма
компанії RIF® охоплює дуже
широкий асортимент.
Ми готові запропонувати комплекс
атракціонів для майданчика
будь-якого розміру - від невеликого
приміщення в розважальному
центрі до міського парку.
І це буде цікаво!

Більше інформації
на сайті!
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Комплексні рішення

1 2 2 3

4 4

5

2 1 3

4 5

Перевага покупки
комплексу атракціонів у
одного виробника - Ви
отримуєте комплекс, який
швидко встановлюється в 
певному місці і при цьому
не виникає необхідності
пересувати стіни або прибирати
дерева.
Основна перевага роботи
з надійним і відомим
виробником атракціонів
- Ви можете бути впевнені, що
куплене Вами обладнання
буде високої якості і
забезпечено довгостроковим
сервісом.
Основна перевага групи
компаній RIF® - ми можемо
запропонувати оптимальний
набір базових атракціонів
для розважального центру,
пляжного або паркового
комплексу, з  гарантовано
високою якістю і
бездоганним сервісом.

Більше інформації
на сайті!
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Батутна арена "Trampolino Park"

Це найпопулярніший сьогодні формат розваг для торгових центрів 
і парків. 
Такі Батутні комплекси неймовірно популярні у всіх країнах світу 
серед людей, що ведуть активний спосіб життя. Крім того, що це 
дуже весело, стрибки на батуті ще й корисні для здоров'я. Батутні 
арени цікаві всім віковим групам. Маленькі діти люблять грати в 
«басейні» з м'якими кубиками, активна молодь може годинами від-
працьовувати складні трюки, щоб потім повторити їх на засніже-
ному спуску або в скейт-парку. І для батьків, які прийшли з діть-
ми, теж знайдеться місце для спільного відпочинку в "Trampolino 
Park".
Незалежно від розмірів Вашого комплексу ми постараємося
розробити і виділити Ваш проект так, щоб Ви мали
явну конкурентну перевагу.

Більше інформації
на сайті!
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Батутна арена "Trampolino Park"
Основна особливість Trampolino Park виробництва RIF® - Ви отримуєте повністю зібраний у нас в 
цеху батутний комплекс, виготовлений з якісних матеріалів і пофарбований порошковими фар-
бами. Його збірка на місці займає всього кілька днів, що дозволяє економити кошти на збірці. 
Ви навіть зможете його перенести в інше місце або частково переформатувати, якщо раптом 
виникнуть проблеми з майданчиком.

Крім цього, ми можемо об’єднати батутну арену з іншими атракціонами: екстремальним світом, 
мотузковим парком, комплексом скеледромів або дитячою ігровою кімнатою.

Особливості конструкції  і проектування дозволяють використовувати наш батутний комплекс 
"Trampolino Park" навіть на ролердромі або всередині траси для картів або веломобілів.

При виборі постачальника необхідно пам'ятати і про його професіоналізм. Ми робимо різні 
атракціони вже майже 20 років і маємо величезний досвід і команду фахівців, здатну втілити в 
життя будь-який проект.

Батутна арена "Trampolino Park" від RIF® - це завжди ексклюзивний проект, максимальне врахування індивідуальних побажань і максимально
ефективне використання наявної площадки.

Більше інформації
на сайті!
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Арени 50 – 150 м2 Арени 150 – 300 м2 Арени понад 300 м2

Батутна арена "Trampolino Park"

Це найменші батутні арени. Тут неможливо зроби-
ти безліч різних елементів і басейнів. Але басейн з 
кубиками і від 2-х до 12-ти сіток тут можна розмі-
стити. Основний пріоритет - безпека відвідувачів.

Це група середньоформатних батутних арен. Тут 
вже можна думати над поділом зон, при необхідно-
сті розмістити два басейни з м'якими поролонови-
ми кубиками і досить багато стрибкових полотен - 
до 20-22шт. Завжди є бажання збільшити кількість 
стрибкових полотен за рахунок ширини полотна 
- але це іноді небезпечно, а іноді просто буде  нез-
ручно для відвідувачів.

Це найцікавіший розмір арени для відвідувачів Ва-
шого атракціону. При проектуванні батутного комп-
лексу в цій групі можна дати волю уяві або довірити-
ся професіоналізму нашої команди - максимальне 
наповнення з урахуванням всіх Ваших побажань і 
дотримання  всіх норм безпеки Вам гарантовані.

tp 141

tp 094

tp 115

tp 130

tp 209

tp 222

tp 182

tp 157

tp 503

tp 432

tp 700

tp 375

Більше інформації
на сайті!
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Батутна арена "Trampolino Park"
Комплекс батутів складається зі стрибкових сіток різного 
розміру і величезного басейну з м'якими кубиками. Додат-
ковими елементами можуть бути скеледроми, баскетбольні 
кільця, трампліни і стрибкові тумби. 

У комплексі може бути від  2-3 сіток і басейнів з кубиками до  
50 сіток і кількох басейнів з кубиками. Комплекс можна умов-
но або фактично розділити на кілька зон для різних вікових 
груп. Все залежить від Вашого бажання, від місця, яке у Вас 
є і бюджету. 

Завжди необхідно пам'ятати - чим більший проект, тим він ці-
кавіший потенційним відвідувачам. 

Батутна  арена може бути встановлена   практично на будь-яко-
му відкритому майданчику або в приміщенні з висотою стелі 
від 4,5 м. Можна встановити комплекс і в приміщенні з мен-
шою висотою стелі, але це обмежить вік Ваших відвідувачів. 

Колони та інші особливості приміщень не є перешкодою при 
виготовленні батутних арен. Просто це вимагає підвищеної 
уваги при проектуванні і дещо ускладнює конструкцію бату-
тів. 

Варіантів додаткового заробітку на таких батутних аренах 
дуже багато – фітнес  та аеробіка, тімбілдінг і дискотеки, дні 
народження та інші заходи. Крім цього, непоганий дохід може 
приносити продаж і прокат  додаткових аксесуарів.

Більше інформації
на сайті!
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Скеледромні комплекси

Ще один популярний у всьому світі формат розваг – розважальні скеледромні 
комплекси. Такий комплекс може складатися з десятків смуг для підйому вгору, 
величезної  гірки, високих стовпів, надувної  подушки для стрибків і вишки для 
любителів гострих відчуттів. Всі ці екстремальні розваги абсолютно безпечні, адже 
кожен елемент оснащений автоматичною страхувальної системою. Всі перешкоди 
різного рівня складності, але весь комплекс в цілому цікавий відвідувачам будь-
якого віку - діти з батьками разом проводять час неймовірно цікаво і захоплююче.

Обов'язковий елемент перед
початком розваг - розминка і

інструктаж відвідувачів.

Більше інформації
на сайті!
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Скеледромні комплекси
Уявіть, що ви висите
на висоті 10 метрів. 
Страшно?
А  стоїте на маленькому 
майданчику на висоті 6
метрів? Складно?
А тримаєтеся   руками  на
практично прямовисній
стіні без страховки?
Неможливо?
Повірте - у нас все
можливо!

Оскільки всі перешкоди оснащені
автоматичною системою страховки,
великий комплекс вимагає мінімуму
персоналу для обслуговування.

Це захоплююче, весело і абсолютно
безпечно!

Більше інформації
на сайті!
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Ніндзя - парк
Цей формат розваг дуже
стрімко набирає популярність в
усьому світі. Ми теж готові запропонувати
своїм клієнтам таке обладнання.

Це комбінація всім відомих і
популярних атракціонів - батутної
арени, елементів скеледромного

комплексу, мотузкового парку та дитячої
ігрової кімнати.

Цей атракціон досить 
універсальний, ним 

можна заповнити  
площадку будь-

якої форми. Нема 
перешкод  для створення 

гарного комплексу!
Велика висота приміщення  не 

обов’язкова, але якщо є можливість, 
можна виготовити атракціон в двох рівнях 

або використовувати будь-які високі елементи.

Більше інформації
на сайті!
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Ніндзя - парк

Атракціон «Ніндзя - парк» можна з великим успіхом 
інтегрувати в єдиний простір з ігровою кімнатою або 

з батутним парком. Це підвищить привабливість 
всього комплексу і збільшить доходи.

Більше інформації
на сайті!
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Надувні батутні комплекси

Модель код довжина, м ширина, м висота, м висота 
площадки, м

"Греція" 923 25,0 7,0 8,0 5,0

"Робокар" 131 16,0 11,0 5,2 3,0

"Тропіки" 924 17,9 6,3 5,6 3,9

"Чарівний замок" 925 11,9 8,0 6,5 3,1

“Греція”

“Чарівний замок”

“Тропіки”

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Надувні батутні комплекси

І це дійсно цілий надувний комплекс: 
тут і фігури різноманітних тварин, одна 
з яких виділяється розміром і рухомою 

частиною, і елементи "смуги перешкод ", 
і надувна гірка з відкритим або закритим 

спуском. Надувний батутний комплекс 
- це міні-парк, повз  який пройти просто 

неможливо!

“Робокар”

НОВИНКА

УВАГА: ці батути поставляються з двома 
вентиляторами. 

Батут - негерметичний виріб.

Батутні комплекси все 
активніше займають території 
наших парків і зон відпочинку. 
Урізноманітнюються моделі,  
фарби стають яскравішими, 

розміри - більшими.

Більше інформації
на сайті!
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Надувні батутні комплекси

"Губка-Боб"

"Губка-Боб" зроблений за мотивами популярного 
мультфільму «Губка-Боб» і в найкращих традиціях 

батутного комплексу.

Надувні батутні комплекси

Модель код довжина,
м

ширина,
м висота, м висота 

площадки, м

"Губка-Боб" 920 10,6 10,2 9,0 3,8

"Міньони – Банана" 921 11,0 10,6 9,0 5,0

"Міньони – Банана 2" 926 15,0 15,0 9,0 5,0

“Тачки” 161 13,3 10,2 7,2 4,2

НОВИНКА

НОВИНКА

УВАГА: ці батути поставляються з двома вентиляторами. Батут - негерметичний виріб.

Міньйон - Банана зроблений за мотивами популярного 
мультфільму. У цьому батуті є дві гірки, з яких можна 
спуститися. При бажанні можна залізти в пащу 
величезного чудовиська. 
Це ефектний ігровий комплекс, до якого завжди 
вишиковується черга з малюків!

“Тачки”

Сьогодні навіть дідусі та бабусі знають, що «Тачки» - це 
не садовий інвентар, а улюблені мультяшні герої. І новий 
батутний комплекс з аналогічною назвою - яскраве тому 
підтвердження. Тут на треку завжди «зелене світло» для 
юних гонщиків! Блискавка Маккуїн стежить за стрімким 
спуском з 4 м гірки, а веселий «Метр» завжди готовий 
підставити свою механічну платформу для евакуації не-
вдалого гонщика. Стартуйте з «Тачками»!

“Тачки”

"Міньони – Банана"

"Міньони – Банана 2"

Більше інформації
на сайті!

15



Надувні батутні комплекси

“Острів динозаврів”

"Острів динозаврів 2" і 
"Острів динозаврів" - два 
надувні батутні комплекси, 
практично однакові за своїм 
«наповненням» - велика
надувна гірка, «вулкан», 
величезна рухома «голова» 
Динозавра і кілька фігур 
менших динозаврів. 
Яскравий і цікавий дизайн. 
Єдина відмінність - форма і 
розміри.

“Острів динозаврів 2”

УВАГА: ці батути поставляються з двома 
вентиляторами. Батут - негерметичний виріб.

НОВИНКА

НОВИНКА

Таємниці і загадки доісторичних часів хвилюють 
уяву всіх - від малого до великого. Новий батутний 

комплекс «Дінопарк» пропонує
захоплюючу подорож у доісторичні джунглі. Ва-

шим юним палеонтологам доведеться пробрати-
ся через плато з величезними метровими

яйцями, спуститися по річці з 3 м гірки, а також 
зустрітися з «жахливиим» Трицератопсом і дослі-

дити його пащу.

“Дінопарк”

Надувні батутні комплекси

Модель код довжина,
м

ширина,
м

висота,
м

висота 
площадки, м

"Острів динозаврів" 130 20,0 6,6 6,0 3,6

"Острів динозаврів 2" 132 14,0 13,0 6,2 4,0

“Дінопарк” 160 10,6+1,0 9,0 6,5 3,0

Більше інформації
на сайті!
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Надувні батутні комплекси

УВАГА: У комплект поставки цього батутного комплексу входить 5 вентиляторів!
Батут - негерметичний виріб.

УВАГА: ці батути поставляються з двома вентиляторами.
Батут - негерметичний виріб.

“Острів скарбів”

“Острів скарбів 3”

НОВИНКА

Надувні батутні комплекси

Модель код довжина,
м

ширина,
м

висота,
м

висота 
площадки, м

"Острів скарбів" 117 23,7 20,6 8,0 4,0

"Острів скарбів 2" 133 10,0 13,9 5,7 3,1

"Острів скарбів 3" 926 18,0 6,5 5,8 2,9

“Острів скарбів 2”

“Острів скарбів 2”“Острів скарбів”

Надувний батутний комплекс "Острів скарбів" - найбільший у 
виробничій програмі RIF®. Для такого комплексу треба постаратися 

знайти місце навіть у великому парку. Але якщо це вдалося, то 
комерційний успіх забезпечений.

І третій компонент 
надувного батутно-

го комплексу - грізна 
господиня морів - акула, 

рухома"паща" якої неодмінно 
привертає увагу дітей різного віку.

Величезний 
надувний піратський 
корабель, яскравий 
острів з хатиною 
знаменитого 
пірата і скринею зі 
скарбами.

Більше інформації
на сайті!
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Надувні батутні комплекси

Модель код довжина,
м

ширина,
м

висота,
м

висота 
площадки, м

"Море" 163 18,0 8,5 7,7 3,8

"Немо" 164 14,5 10,5 8,2 5,0

“Пташки“ 167 11,7 11,8 8,8 5,0

“Море”“Море”

“Немо”

“Немо”
Рибка «Немо» - символ цього
батута. Хижа «акула» вже
«перекусила» величезний
надувний корабель в
гонитві за нею!

Герої  популярного мультфільму схожі на машини різних рятувальних 
служб. Діти дуже люблять уявляти себе в якості їх співробітників. 
Наявність різноманітної надувної «техніки» неодмінно привертає до 
себе увагу дітей.

"Море" - дуже незвичайний 
батутний комплекс. Крім 
традиційних і улюблених 

елементів - надувної гірки і 
рухомої «механічної фігури», 

тут є спеціальна подушка, 
яка забезпечує безпечне 

приземлення при стрибках 
майже з 4-х метрів!

УВАГА: ці батути поставляються 
з двома вентиляторами.

Батут - негерметичний виріб.

Надувні батутні комплекси

Сердиті птахи із гри "angry birds" 
- найбільш впізнавані і популярні 

персонажі сьогодні. Їх люблять 
дорослі і обожнюють діти. Такий 

батут ний комплес точно не 
залишиться без уваги.

“Пташки”

Більше інформації
на сайті!

18



Надувні батутні комплекси

УВАГА: ці батути поставляються з двома вентиляторами. Батут - негерметичний виріб.

“Мадагаскар”

“Мадагаскар 2”

“Мадагаскар 2”

“Мадагаскар 2”

Надувні батутні комплекси
Модель код довжина,

м
ширина,

м
висота,

м
висота 

площадки, м

“Мадагаскар” 115 17,0 9,0 6,5 3,5

“Мадагаскар 2” 116 17,0 7,4 6,7 4,0

Фірмова технологія склеювання від нашої компанії і най-
краща на ринку якість ПВХ-тканин - гарантія максималь-
ного довголіття Вашого надувного батутного комплексу.

У цих надувних комплексів різні розміри і зовнішній вигляд, але вони обидва максимально
наповнені цікавими надувними персонажами і прикрашені яскравими картинками.

“Мадагаскар”“Мадагаскар”

“Мадагаскар”

Більше інформації
на сайті!
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Надувні батутні комплекси

УВАГА: ці батути поставляються з двома вентиляторами. Батут - негерметичний виріб.

“Кариби”

“Кариби”

Надувний батут ний комплекс "Кариби". Уявіть, що піратський корабель ки-
нув якір біля невідомого острова, де його чекала зустріч з величезною ри-
бою «Йорж». І Ваші юні мореплавці беруть на абордаж небачене чудовисько, 
хвацько спускаючись з надувних гірок «Веселого Роджера». Конструктивна 
особливість цього батутного комплексу в тому, що кожен батут можна, у разі 
необхідності, експлуатувати окремо.

Сьогодні ми готові запропонувати не просто бутутний комплекс, а ціле батутне містечко шляхом комбінації вподобаних Вам батутів. І це дійсно комплекс: тут і всілякі 
надувні фігури тварин або казкових персонажів, з  яких одна особливо виділяється розміром і рухомим елементом, і елементи "Смуги перешкод", і надувна гірка з від-
критим або закритим спуском. Надувний батут ний комплекс - це міні-парк, повз який пройти просто неможливо!

“Веселий Роджер”

Надувні батутні комплекси

Модель код довжина,
м

ширина,
м

висота,
м

висота 
площадки, м

“Веселий Роджер” 110 12,0 8,0 6,0 2,7

"Летючий голландець" 118 24,0 9,2 8,6 4,0

“Кариби“ 113 14,0 14,0 6,0 2,7

“Летючий
голландець”

Хто не мріяв в дитинстві стати піратом і 
відправитися на пошуки скарбів капі-
тана Флінта? Величезний надувний ко-
рабель нікого не залишить байдужим, 
адже піратами мріяли стати не 
тільки Ви.

Більше інформації
на сайті!
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Надувні батутні комплекси

УВАГА: ці батути поставляються з двома вентиляторами. Батут - негерметичний виріб.

“Шрек”

“Джунглі”

Це величезна надувна фортеця, всередині якої Вас чекає зустріч з улюбленими героями. Тут мож-
на пострибати з Поросятами, спробувати на міцність Пряник, осідлати Осла, помірятися силою зі 
Шреком і навіть побувати в пащі Дракоші. У цьому батутному  комплексі неодмінно, як і у всіх інших, 
присутні величезна надувна фігура з рухомим елементом, триметрова надувна гірка і декоративні 
елементи, виконані аплікацією.

“Шрек М5”

Надувні батутні комплекси

Модель код довжина,
м

ширина,
м

висота,
м

висота 
площадки, м

"Шрек" 114 11,6 8,8 6,5 3,0

"Шрек М5" 119 11,6 10,9 8,5 5,0!

“Джунглі“ 111 13,5 11,0 3,2

"Джунгліманія" 922 8,0 8,0 3,7 2,5

Модель "Шрек- М5" перевершує 
за габаритами свого побратима 
і має гірку зі стартовим 
майданчиком 5 метрів.

Батутний комплекс «Джунглі» 
- це справжні надувні джунглі, 

де можна стрибати, лазити, 
бігати, перекидатися, 

пробиратися крізь лабіринт, 
спускатися

зі спини бегемота і навіть 
спробувати осідлати зебру. А 
розміри батутного комплексу 

такі, що навіть дорослий 
відчує себе маленьким 

Мауглі.

“Джунглі”

"Джунгліманія"

НОВИНКА

Більше інформації
на сайті!
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Надувні батутні комплекси

“Оазис”

“Оазис”

Надувні батутні комплекси
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Оазис” 101 13,0 11,0 6,3

“Мульти Сафарі” 108 11,0 10,0 6,6

УВАГА: ці батути поставляються з двома вентиляторами. Батут - негерметичний виріб.

Безліч надувних 
перешкод зацікавлять 
Ваших відвідувачів. 
А надувна піраміда 
посередині батута 
дозволяє видертися 
дуже високо і 
дотягнутися до пальми!

Надувний батут ний комплекс "Оазис". Комбінація декількох популярних батутів в одному! 
Його невід'ємна частина - це стилізована надувна гірка, яка має два спуски - відкритий і 
закритий, і висоту стартового майданчика - 3,5 м.

“Мульти Сафарі” - Качка

“Мульти-Сафари” - Крокодил

Надувний батутний комплекс "Мульти Сафарі". Ви не були на сафарі? Почніть з нашого 
батутного комплексу. І не потрібно боятися за Ваших маленьких відвідувачів, великі 
надувні фігури тільки на вигляд грізні, але вони не зможуть встояти під натиском 
юних мисливців. Як і на будь-якому сафарі, доведеться долати перешкоди, на-
приклад, надувну гірку висотою 3,5 м і двома спусками: відкритим і закритим. 
Основним трофеєм сафарі стане величезна надувна механічна фігура.

За Вашим вибором це може бути «Качка», «Крокодил», «Монстр». 
А якщо у Вас є власна ідея, ми готові до співпраці!

Більше інформації
на сайті!
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Надувні батутні комплекси

“Тропікана 2”

“Тропікана”

УВАГА: ці батути поставляються з двома вентиляторами. Батут - негерметичний виріб.

“Сафарі”

Надувний батут "Мульти-тропік" підійде 
навіть тим відвідувачам, які поки що не зовсім 
впевнено стоять на ногах. Тут є невисока 
(2м) двосхила гірка і "улюбленець" малюків - 
басейн з безліччю різнокольорових кульок.

“Мульти-тропік”

Надувні батутні комплекси
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Мульти-тропік” 109 12,2 5,0 5,0

“Сафарі“ 107 15,0 6,0 6,0

“Тропікана” 102 16,0 8,0 6,4

“Тропікана 2” 103 11,5 10,2 6,4

Ви вважаєте, що Вашим бешкетникам рано брати участь в 
сафарі? Ми готові довести протилежне! А модель надувного 
батутного комплексу "Сафарі" допоможе нам в цьому. Спуск 
в закритому жолобі надувної гірки з висоти 3,5 м, подолання 

надувних тунелів та бій з надувними фігурами господарів 
джунглів - чим не підготовка до сафарі?

Надувний батутний комплекс - 
"Тропікана-2". Спробуйте підкорити 

всі перешкоди цього батутного 
комплексу, і на виході ви відчуєте, 

що пройшли через тропіки!

Надувний батутний комплекс 
"Тропікана". Його невід'ємна 
частина - це надувна гірка, яка в 
даному випадку має два спуски 
-  відкритий і закритий, і висоту 
стартового майданчика - 3.5м. 
Безліч надувних перешкод 
неодмінно привернуть увагу 
відвідувачів.

Більше інформації
на сайті!
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Надувні батутні комплекси

“Мульти-Монстр”

“Мульти-Крокодил”

УВАГА: ці батути поставляються з двома вентиляторами.
Батут - негерметичний виріб.

Надувні батутні комплекси
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Multi-Duck” 104 11,0 8,0 5,6

“Мульти-Монстр“ 105 11,0 8,0 5,6

“Мульти-Крокодил“ 106 11,0 8,0 5,6

“Мульти Duck”

Надувний батутний комплекс "Мульти Duck". Вдала 
комбінація надувної гірки висотою 3,0 м і величезної 
надувної фігури «Качки» з рухомим елементом стала 
запорукою успіху цього батутного комплексу.

Маленькі непосиди із задоволенням перевіряють на міцність всілякі 
фігури і вимірюють стрибками величину надувного поля батутного 
комплексу.

Надувний батутний комплекс "Мульти Монстр". 
Можливо, спочатку незрозуміле червоне 
чудовисько буде здаватися підозрілим Вашим 
маленьким відвідувачам, але бажання все
зрозуміти і осягнути завжди перемагає.

Надувний батутний комплекс "Мульти Крокодил". Його відмінна деталь - це величезна 
надувна фігура «Крокодила» з рухомою пащею. Де ще можна побувати в пащі  

величезного крокодила і залишитися цілим, неушкодженим і безмірно задоволеним? 
Незмінний елемент батутного комплексу - надувна гірка, яка в даній моделі батута має 

відкритий спуск і висоту стартового майданчика 3,0 м.

Більше інформації
на сайті!
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Надувні "механічні" батути

УВАГА: ці батути поставляються з двома вентиляторами. Батут - негерметичний виріб.

Відмінна особливість 
«механічного» батута "Дра-
кон" - підйом на гору через 
підйомну площадку, а спуск 
вниз з іншого боку. Це доз-
волило зменшити загальні 
габарити батутного комп-
лексу.

“Дракон”

"Механічний" 
батут "Акула"

"Механічний" 
батут "Пташки"

"Механічний" батут "Акула". 
Рухома «щелепа» цього 
морського хижака чекає чергових 
любителів «гострих відчуттів».

"Механічний" батут 
"Пташки". Величезну і 
яскраву рухому голову 

пташки  видно дуже 
далеко!

" Діно"
НОВИНКА

Механічний батут 
"Діно". Новий і 

яскравий дизайн цього 
батута не залишиться 

непоміченим.

Надувні "механічні" батути
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

"Акула" 128 11,0 5,5 5,5

"Пташки" 129 11,5 8,0 7,9

“Дракон“ 120 12,0 6,0 5,5

"Діно" 127 12,0 6,0 5,5

Більше інформації
на сайті!
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Надувні "механічні" батути

Надувні "механічні" батути
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Качка” 121 8,5 4,7 4,5

“Монстр” 122 11,0 6,0 5,0

“Крокодил” 123 11,0 6,0 5,0

“Кит“ 124 11,0 6,0 5,0

“Риба” 125 11,0 6,0 5,0

“Йорж“ 126 10,8 7,4 5,4

“Монстр”

“Крокодил”

“Качка”

“Риба”

“Кит”

Всі батути цієї серії комплектуються 
двома вентиляторами. Перший - 

потужністю 1,5кВ т / год, використо-
вується для наповнення всього 

корпусу атракціону. Другий - потуж-
ністю 1,1 кВт / год, використовуєть-
ся для підйому надувної «щелепи». 
Він оснащений таймером і періо-
дично вмикається-вимикається, 

а  частоту його роботи Ви можете 
вибирати самостійно.

Ви ще не готові до придбання надувних батут них комплексів або розмір Вашого 
майданчика не дозволяє це зробити? Тоді почніть з надувних "механічних" батутів. 
"Монстр", "Крокодил", "Качка", "Риба", "Кит", "Йорж" - самі "техногенні" надувні 
батути. Поєднання традиційного надувного батута, батута-гірки,  величезної 

надувної фігури з рухомим механічним елементом - запорука популярності і 
затребуваності цієї серії надувних батутів виробництва РИФ.

“Йорж”

Надувний майданчик 
навколо надувний фігури 
"Йоржа" дозволяє зберегти 
наш принцип - коли увійти 
і вийти з батута можна 
тільки в одному місці, для 
забезпечення простоти 
контролю.

Більше інформації
на сайті!
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Гірка - батут

Гірка - батут

Модель код довжина,
м

ширина,
м

висота,
м

висота 
площадки, м

"Бабуся - Ягуся" 134 17,8 10,0 14,1 7,1

«Пташки - міні» 137 7,5 7,0 5,2 2,7

"Формула-1" М7 131 19,0 10,0 10,0 7,0

"Формула-1" М6 132 16,0 8,0 9,0 6,0

"Метелик" 185 7,5 7,0 5,2 2,7

"Бабуся - Ягуся"

«Пташки - міні»
Навіть сучасні діти знають хто 
така «Бабуся - Ягуся». Вони мо-
жуть без побоювання піднятися 
в її хатинку, і в разі будь-якої 
«небезпеки» швидко її залиши-
ти, з’їхавши з 7-ми метрової 
гірки, обдуривши драконів, які 
охороняють прохід  до хатинки.

УВАГА: ці батути 
поставляються з 
вентиляторами. 

Батут - 
негерметичний виріб.

"Метелик"

"Формула-1"
Оригінальний дизайн і величезні 

розміри червоного боліда "Формули-1" 
не залишать байдужими нікого з 

маленьких гонщиків, адже на відміну від 
за справжньої машини, надувну зможе 

впевнено «приборкати» дитина будь-
якого віку.

Невеликі гірки - батути 
«Пташки - Міні» і «Метелик» - 
це яскравий дизайн, надувна 

гірка і багато місця, щоб 
побігати один за одним. Це 
ідеальний батут для самих 

маленьких дітей.

Більше інформації
на сайті!
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Гірка - батут

“Супер-Гора”

М7

М6

М6

Великий гараж для маленької машини

Гірка - батут

Модель код довжина,
м

ширина,
м

висота,
м

висота 
площадки, м

Супер-гора “M7” 135 19,0 10,0 10,0      7,0 !!!

Супер-гора “М6” 136 16,0 8,0 9,0 6,0

“"Льодовиковий 
період"” M6 149 17,5 9,0 9,9 6,0

М7

М7

УВАГА: ці батути поставляються з вентиляторами. Батут - негерметичний виріб.

"Льодовиковий 
період"

Надувна "Гірка-Батут" - ця стара знайома серія наших батутів вже не потребує додаткового представлення. Ми постаралися, щоб наші надувні "Батути-гірки" 
дивували Вас і розмірами, і дизайном, і, звичайно, радували Вас нашою традиційною якістю.

"Супер-Гора М 7" - це найбільша надувна гірка-батут нашого виробництва. Висота стартового майдан-
чики -7м! Якщо Ви вважаєте, що цього замало, тоді спробуйте самі! Якщо Вам потрібно залучити і менш 

радикально налаштовану публіку, тоді для Вас - надувна гірка-батут "Супер-Гора М6".

Оригінальний дизайн, величезні розміри атракціону і 
висота стартового майданчика 6м - оптимальне по-

єднання всіх необхідних компонентів в одному
батуті! 

Майже всі зображення виконані аплікацією, 
вони будуть з Вами завжди, а не перші два мі-

сяці експлуатації. Яскраві зображення героїв 
улюблених мультфільмів будуть приваблю-

вати  дітвору і радувати Вас.

Більше інформації
на сайті!
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Гірка - батут

“Лімпопо”

“Трансформер”

М5

М6

М5

Основна характеристика надувних гірок-батутів - 
висота стартового майданчика, тобто висота, на 
яку потрібно видертися, перш  ніж відправитися в 
захоплюючу подорож  вниз.

Всі ці батути комплектуються одним вентилятором. Його потужність - 1,5 кВт / год.

Гірка - батут

Модель код довжина,
м

ширина,
м

висота,
м

висота 
площадки, м

“Трансформер” М7 154 17,5 9,8 13 7,0

“Трансформер” М6 155 15,8 9,8 12 6,0

“Лімпопо” M5 151 11,0 7,0 8,0 5,0

“Лімпопо” M7 156 18,3 9,5 11,0 7,0

М7

М7

“Лімпопо”

«Лімпопо» - величезна 
надувна гірка-батут -  нагадує 
величезний бархан в пустелі, 
прикрашений казковими 
кактусами та пальмами. А 
веселі мешканці африканської 
савани порадують Вас і Ваших 
відвідувачів. Зображення 
всіх казкових героїв на батуті 
виконані аплікацією, яка 
збереже свій вигляд весь 
термін експлуатації.

Цього величезного  космічного 
прибульця  буде видно з будь-якої 
точки парку або пляжу. Незважаючи 
на грізний зовнішній вигляд, він 
досить доброзичливий!

Більше інформації
на сайті!
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Гірка - батут

УВАГА: ці батути поставляються з одним вентилятором.
Батут - негерметичний виріб.

M5
M5

"Гірка-Батут М 5" - це модель надувної гірки з висотою стартовою площадки 
5м. Такий оригінальний надувний «замок» видно дуже далеко.
Всі декоративні елементи виконані аплікацією, тому 
довгий термін служби і незмінний зовнішній вигляд 
батута Вам гарантовані!

Гірка - батут

Модель код довжина,
м

ширина,
м

висота,
м

висота 
площадки, м

“M5” 138 10,6 5,6 8,0 5,0 !!!

“Лукомор'є” M5 139 11,6 7,0 8,0 5,0 !!!

“Лукомор'є”

"Гірка-Батут М 5 Лукомор'є" - це 
оригінальна модель надувної гірки з 
висотою стартового майданчика 5м. 

Дизайн цього батуту виконаний за 
мотивами відомих російських казок. 

Частина малюнків надрукована, а 
частина виконана аплікацією, що дає 

Вам впевненість у незмінній прива-
бливості дизайну протягом

декількох років експлуатації батуту. 
Особливістю цього батутного комп-

лексу є подовжена вхідна частина, 
яка використовується як звичайний 

надувний батут!

Більше інформації
на сайті!
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Гірка - батут

УВАГА: ці батути поставляються з одним вентилятором.
Батут - негерметичний виріб.

Гірка - батут

Модель код довжина,
м

ширина,
м

висота,
м

висота 
площадки, м

“Губка-Боб” М7 157 16,8 9,0 15,0 7,0

"Губка Боб" М5 143 12,5 5,6 10,7 4,9

Губка-Боб М7

Чергове поповнення сімейства 
надувних батутів - гірок РИФ. 
Популярний казковий персонаж 
величезного розміру і його "друзі" 
підвищать кількість відвідувачів 
Вашого містечка атракціонів!

Губка-Боб М7

"Губка Боб" М5

"Губка Боб" М5 - ще один варіант 
улюблених у дітей гірок-батутів з 
висотою стартового майданчика 

5м і яскравим дизайном.

Більше інформації
на сайті!
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Гірка - батут

"Пташки" M7

Гірка - батут

Модель код довжина,
м

ширина,
м

висота,
м

висота 
площадки, м

“Пташки” M7 159 17,3 13,5 14,6 7,1

УВАГА: всі батути поставляються з вентилятором.
Батут - негерметичний виріб.

Серія батутів-гірок «Пташки» створена за мотива-
ми всесвітньо популярної гри. А спуск з надувної 
гірки, як політ з рогатки, може бути швидшим або 
повільнішим, але приземлення завжди у вибрану 
точку.

"Пташки" M7

"Пташки" M7

"Пташки" M7

"Пташки" M7

Більше інформації
на сайті!
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Гірка - батут

"Пташки" M5

"Пташки" M3
Гірка - батут

Модель код довжина,
м

ширина,
м

висота,
м висота площадки, м

“Пташки” M3 100 9,4 4,7 6,8 3,2

“Пташки” M4 143 10,9 6,4 7,9 4,1

“Пташки” M5 158 12,3 6,6 9,0 5,2

УВАГА: всі батути поставляються з вентилятором.
Батут - негерметичний виріб.

Сердиті пташки з популярної гри «Пташки» 
неодмінно притягнуть до себе увагу дітлахів, 
що дозволить і дорослим відпочити, пограти 

в улюблену гру в телефоні.

Стартовий майданчик в цій серії гірок - від 3-х 
до 7-ми метрів.

"Пташки" M4

Більше інформації
на сайті!
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Гірка - батут

M4 - Дельфін
M4 - Тропік

M4 - Зоо

M4 - Острів

УВАГА: всі батути 
поставляються з вентилятором.

Батут - негерметичний виріб.

Гірка - батут

Модель код довжина,
м

ширина,
м

висота,
м

висота 
площадки, м

“М4” - Зоо 152 9,8 4,2 6,5 4,0

“М4” - Острів 153 13,5 5,6 6,6 4,0

“M4”- Тропік 140 9,3 4,2 6,7 4,0

“М4”- Дельфін 141 10,7 4,2 6,7 4,0

"Зоо" - надувна гірка з висотою 
стартового майданчики 4м і яскравим 

дизайном надувного зоопарку, де 
зібрані найнеймовірніші і несумісні в 

природі мешканці нашої планети.

"Острів" - надувна гірка 
з висотою стартового 

майданчики 4м і подов-
женою вхідною части-
ною, яка використо-

вується як звичайний 
надувний батут! Вигід-
но доповнюють дизайн 
батута яскраві надувні 

фігури.

Хвилі, пальми, сонце - чим 
Вам не тропічний острів?

Кращі друзі людини - дельфіни 
- основа дизайну цього батута. 

Дельфіни і інші морські мешканці 
запрошують приєднатися до свого світу!

Всі декоративні елементи виконані 
аплікацією, тому довгий термін 

служби і незмінний зовнішній вид 
батута Вам гарантовані!

Більше інформації
на сайті!
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Гірка - батут

M3 - Ромашка

M3 - Цирк

M3 - Буратіно

УВАГА: всі батути поставляються з вентилятором.
Батут - негерметичний виріб.

Надувний батут-гірка М3 - оптимальне спів-
відношення "ціна-якість" для надувних гірок. 
Якщо у Вас є своє уявлення про те, як повинен 
виглядати Ваш надувний батут, ми обов'язко-
во його матеріалізуємо!

M3 - Губка Боб

Гірка - батут
Модель код довжина,

м
ширина,

м
висота,

м
висота 

площадки, м

“М3”- Замок 144 6,0 4,0 5,0 3,0

“М3”- Цирк 145 6,5 4,0 5,3 3,0

“М3”- Буратіно 146 6,0 4,0 5,3 3,0

“М3”- Ромашка 147 8,5 4,5 5,3 3,0

“М3”- Губка Боб 150 6,0 4,0 5,3 3,0

Більше інформації
на сайті!
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Батути надувні

“Фараон”

“Теремок”

“Kлоун”
УВАГА: всі батути поставляються з вентилятором. Батут - негерметичний виріб.

“Грибок” 5x4

Батути надувні
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Теремок” 165 3,9 3,0 3,0

“Фараон” 166 3,9 3,3 3,6

“Клоун” 169 5,0 4,0 2,5

“Клоун” 170 4,0 3,0 2,5

“Грибок“ 171 6,0 5,0 4,5

“Грибок“ 172 5,0 4,0 4,5

"Гора" 162 6,1 6,1 5,6

М'які надувні батути - традиційна і безпечна розвага для дітей різного віку. Ми постійно оновлюємо модельний ряд. Різноманітність фарб, дизайнів і розмірів дозво-
ляє кожному покупцеві знайти те, що підходить саме йому!

Надувний батут - найстаріший вид атракціонів, який 
з'явився в прокаті. Незважаючи на  простоту, цей 

вид атракціонів і сьогодні один з найпопулярніших і 
затребуваних у дітей.

Різні розміри, різні варіанти дизайнів і внутрішнього наповнення, 
яскраві, невигораючі матеріали  і зображення, нанесені методом 
аплікації (тобто назавжди!) - це основні характеристики надув-
них батутів виробництва RIF®.

"Гора"

"Гора" - надувний батут 
в комбінації зі ске-

ледромом. Важливо 
- велика протяжність 

скеледрому зменшує 
ймовірність падіння 

дітей один на одного.
Дуже важливо - макси-
мально можлива висо-

та падіння всього 1,5 м, 
і це на м'яку подушку 

батута.

НОВИНКА

Більше інформації
на сайті!
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Батути надувні
М'які надувні батути - традиційна і безпечна розвага для дітей різного віку. У цьому сезоні ми знову розширили модельний ряд. Різноманітність принципів, дизайну і 
розмірів. Вибирайте!

“Замок” 5х4

“Камелот” 7х6

Батути надувні
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Замок” 173 7,0 6,0 до 5,0

“Замок” 174 6,0 5,0 до 4,0

“Замок” 175 5,0 4,0 до 3,5

“Городок” 176 6,3 5,2 3,5

“Городок” 177 6,3 4,0 3,0

“Камелот“ 178 7,0 6,0 4,8

“Камелот“ 179 6,0 5,0 4,5

“Кролик” 180 6,0 5,0 3,5

“Кролик“ 181 5,0 4,0 3,5

“Зоо” 182 7,0 5,0 3,5

“Кролик” 5x4

УВАГА: всі батути поставляються з вентилятором. Батут - негерметичний виріб.

“Городок”

“Зоо”
Традиційна якість наших атракціонів буде Вас 

радувати довгі роки. Вибирайте! А якщо Ви 
придумали надувний батут для себе - ми Вам з 

радістю допоможемо його зробити.

Більше інформації
на сайті!
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Батути надувні

УВАГА: всі батути поставляються з вентилятором. Батут - негерметичний виріб.

“Галявина” “Галявина 2”

“Тачки-міні”

“Акваріум”

Батути надувні
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Акваріум” 183 7,3 6,3 2,6

“Тачки-міні” 167 6,0 5,0 3,5

“Зоо 2” 186 6,7 6,4 4,2

“Галявина” 197 6,0 5,0 3,5

“Галявина 2” 199 7,0 5,0 3,3

"Динозаврик" 198 6,0 5,0 4,0

УВАГА! Без системи жорсткого кріплення 
експлуатація надувних батутів заборонена. По 

всьому периметру будь-якого батута нашого 
виробництва є достатня кількість вузлів кріплення 

для його фіксації до землі.

Надувні батути, вироблені нашою компанією, прослужать 
Вам понад 7 років при правильній експлуатації. І все це 
завдяки унікальній технології склеювання. Ми єдині, хто 

виробляє батути за цією технологією.

“Динозаврик”

“Зоо 2”

Більше інформації
на сайті!
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Батути надувні

УВАГА: всі батути поставляються з вентилятором. Батут - негерметичний виріб.

“Ranger”

Батути надувні
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Фрегат” 187 6,1 3,5 2,7

“Макдональдс” 188 5,0 5,0 4,6

“Ranger” 189 11,2 4,2 4,5

“Веселі старти” 190 7,5 3,0 2,5

“Фрегат”

“Веселі старти”

“Макдональдс”

"Ranger" і "Веселі 
старти"- надувні смуги 
перешкод для дітей. 
Можливе використання 
як для прокату, так і для 
організації змагань на 
витривалість і спритність.

"Фрегат" -це надувний піратський корабель з 
яскравим дизайном. Для дітей різного віку.

За Вашим бажанням будь-який надувний батут може бути 
виконаний в фірмовому стилі або фірмових кольорах, а батут 

"Макдональдс" - найяскравіший представник цього напрямку.
“Жабенята”

Цей різновид батутів стаціонарно кріпиться до землі. 
Вони можуть бути будь-якої форми і розміру. Через осо-
бливості конструкції стрибки на цьому батуті подарують 
зовсім інші відчуття і враження. Це не просто батут!

Більше інформації
на сайті!
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Батути
Різні варіанти "бродилок" - новий цікавий вид батутів. Незалежно від розмірів неодмінно 
привабливі для дітей. М'яка підстилка цих батутів гарантує безпеку.

“Дракон”“НЛО”

М7 М5

“Гусеничка”

“М'яч”М5

УВАГА: всі батути поставляються з вентилятором. Батут - негерметичний виріб.

Кілька прозорих вікон, 
надувні ворота і надув-

ні фігурки всередині 
- в цих батутах є що 
подивитися і всере-

дині, і ззовні. Бажання 
дізнатися: «А що ж  

всередині?» -  роблять 
ці моделі привабливи-
ми для дітвори, а м'яка 
основа батутів гаран-

тує їм безпеку.

“Бродилки”
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Дракон” 191 17,0 1,2 3,5

“Гусеничка” 192 20,0 1,3 2,0

“М'яч”М7 193 7,2 7,0 6,0

“М'яч”М5 194 5,4 5,0 4,4

“НЛО” М7 195 8,7 7,0 7,0

“НЛО” М5 196 5,4 5,0 5,0

Більше інформації
на сайті!
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Електрочовники

Електрочовники
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Мустанг” 201 1,6 1,1 0,6

“Юніор” 202 1,7 1,7 0,8

Кольорова гамма корпусу

Басейн з електрочовниками - один з 
найкасовіших і найпопулярнішх атракціонів 
виробництва фірми RIF®. Особливістю цього 
атракціону є те, що він з однаковим успіхом 
може використовуватися і в парку, і на березі 
моря, а деякі наші клієнти використовують 
електрочовни з мотором навіть на відкритій 
водоймі (море, озеро).

Увага! Всі моделі електрочовників запатентовані. Незаконне копіювання буде переслідуватися!

“Мустанг” “Мустанг”

“Юніор”

“Юніор”

“Мустанг”

Невисока вартість, мінімальні витрати на експлуатацію, 
простота в зберіганні і тривалий термін служби - 
ось основні переваги цього популярного водного 
атракціону.

Більше інформації
на сайті!

“Юніор”
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Електрочовники

Електрочовники

Модель код довжина, м ширина, м висота, м

Міні-Лебідь 220 1,7 1,7 1,3

Міні-Качка 221 1,7 1,7 1,23

Міні-Пелікан 222 1,7 1,7 1,25

Міні-Фламінго 223 1,7 1,7 1,4

Міні-Дракон 224 1,7 1,7 1,37

Кольорова гамма корпусу

Колір надувного балона

1,7
1,7
1,3

1,7
1,7
1,23

1,7
1,7
1,25

1,7
1,7
1,4

1,7
1,7
1,37

Комплект декорацій дозволяє змінити човен «Юніор» і з найменшими витратами отримати декілька нових 
моделей човнів: Міні-Лебідь (код 220), Міні-Качка (код 221), Міні-Пелікан (код 222), 
Міні-Фламінго (код 223) та міні-Дракон (код 224).
І, звичайно, ніщо не заважає купити комплект декорацій окремо і «модернізувати» наявні у Вас «Юніори». 
В результаті цього нескладного і недорогого перетворення Ваш басейн буде мати зовсім інший вигляд.

Код 220 Код 221 Код 222 Код 223 Код 224

Більше інформації
на сайті!
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Електрочовники
Ексклюзивна пропозиція від компанії RIF®! "Лебідь", "Качка", "Пелікан", "Пірат", "Дракон", "Крокодил", "Динозавр", 

"Скутер" і "Фламінго" - це не тільки прикраса будь-якого місця відпочинку, але і безвідмовний засіб залучення уваги 
до Вашого атракціону!

“Лебідь чорний”

“Лебідь”

“Качка”

Увага! Всі моделі електрочовників запатентовані. Незаконне копіювання буде переслідуватися!

Електрочовники
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Лебідь” 203 2,05 1,6 1,3

Кольорова гамма корпусу

“Качка” 204 2,05 1,6 1,2

Кольорова гамма корпусу

“Пелікан” 205 2,05 1,6 1,2

Кольорова гамма корпусу

“Пелікан”

“Утка”

“Пелікан”

“Лебідь”

“Лебідь чорний”

Наші електрочовни дарують 
радість дітворі і приносять 

задоволення дорослим!

Вантажопідйомністю цих моделей 
- 180 кг. Це зручний і красивий 

бамперний  човен, на борту якого 
достатньо місця і для двох дорослих 

пасажирів.

Більше інформації
на сайті!
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Електрочовники
Електрочовники

Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Пірат” 206 2,05 1,6 1,1

Кольорова гамма корпусу

“Фламінго” 210 2,05 1,6 1,3

Кольорова гамма корпусу

Чергове поповнення "пташиного" 
сімейства електрочовників RIF®! 
Модель 2013 року - строгий і граційний 
"Фламінго" .Основні кольори - рожевий 
і помаранчевий,  раніше не були 
представлені у нашій виробничій 
програмі. Але і традиційні білий і чорний 
не залишать нікого байдужими!

“Фламінго”

Увага! Всі моделі електрочовників запатентовані. Незаконне копіювання буде переслідуватися!

“Фламінго”

“Пірат”

“Пірат”

“Пірат”

“Пірат”

“Фламінго”

"Пірат" приймає на
борт навіть двох дорослих

пасажирів, компанію
яким складе справжній

пірат.

Більше інформації
на сайті!
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Електрочовники

Увага! Всі моделі електрочовників запатентовані. Незаконне копіювання буде переслідуватися!

Електрочовники
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Крокодил” 208 2,05 1,6 1,2

Кольорова гамма корпусу

“Дракон” 207 2,05 1,6 1,3

Кольорова гамма корпусу

“Крокодил”“Крокодил”

“Крокодил”

“Крокодил”

Широкий модельний ряд і кольо-
рова гамма наших електрочовників 

дуже ускладнює вибір при покуп-
ці, але дозволяє не повторювати 

атракціон, який є у Вашого сусіда.

На всіх моделях електрочовників 
нашого виробництва 

встановлюються система 
управління, до якої можливе 

підключення системи контролю. 
Для її підключення досить

витягти ключ і з'єднати роз'єми 
на платах. Всі дії персоналу під 

контролем!

Посмішка нашого «Крокодильчика» притягує 
до себе як магнітом, пройти повз нього просто 

неможливо.

“Дракон”

“Дракон”

“Дракон”

“Дракон”

"Дракон" найефектніша 
модель наших бамперних 
човнів з електромотором, 
на борту якої можуть з  
комфортом розміститися  і 
дитина, і дорослий. Хто не 
мріяв приборкати
дракона? А тут видається 
реальний шанс!

Більше інформації
на сайті!
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Електрочовники

Увага! Всі моделі електрочовників запатентовані. Незаконне копіювання буде переслідуватися!

“Скутер”

“Скутер”

Електрочовни - один з найбільш  касових і популярних 
атракціонів в будь-якому парку або центрі розваг. Для 

організації цього атракціону ми пропонуємо 10 моделей 
електрочовників в самій широкій кольоровій гаммі і з 

найкращою якістю на цьому ринку.

Електрочовники
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Скутер” 209 2,7 1,6 0,9

Кольорова гамма корпусу

“Динозавр” 210 2,05 1,6 1,2

Кольорова гамма корпусу

Стрімкий, яскравий,
оригінальний, він, без

сумнівів, стане прикрасою
будь-якого басейну.

Електрочовни «Скутер» 
- двомісна модель для 
справжніх чоловіків! 
Вантажопідйомність - 
180кг, так що сміливо 
відправляйте у плавання 
двох пасажирів.

“Скутер”

“Скутер”

“Динозавр” “Динозавр”

“Динозавр”

“Динозавр”

Більше інформації
на сайті!
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Басейни
Організувати прокат дитячих електрочовників можна практично у будь-якому людному місці. Основа такого атракціону - басейн або існуюча водойма.

Зазвичай це старий фонтан або басейн в парку, 
який не функціонує.
Переваги:   зазвичай знаходиться в хорошому місці 
і вже має підведені воду і водостік.
Недоліки: можуть знадобитися дорогі операції 
по відновленню герметичності, всередині можуть 
бути будь-які труби, що не можливо демонтувати, 
при великому розмірі буде досить складно контро-
лювати і охороняти атракціон.

Переваги:   найнижча вартість організації про-
кату.
Недоліки: необхідно обгородити акваторію, 
очистити дно і берег, потрібно використову-
вати рятувальні жилети. З  настанням темряви 
атракціон не буде працювати.

Збірні основи різних форм і розмірів і герметичне 
внутрішнє покриття. 
Переваги:   можливість організації прокату на 
будь-якому майданчику, швидке збирання ба-
сейну, можливість врахувати особливості май-
данчика. 
Недоліки: відносно висока вартість, дуже склад-
но змінити конфігурацію при зміні місця прокату.

Стаціонарне спорудження в хорошому місці.
Переваги:   максимальне врахування 
характеристик майданчика, найефектніший 
зовнішній вигляд.
Недоліки: найвища вартість, однозначно 
необхідна система водопідготовки та 
водоочищення.

У поглиблення в землі за Вашими кресленнями 
виготовляється  герметичне внутрішнє покриття.
Переваги:   відносно дешево і не потрібний при-
чал.
Недоліки: не скрізь дозволено таке будівництво, 
після розірвання договору оренди перенести ба-
сейн в інше місце або продати його досить про-
блематично.

"Лайнер"

"Стаціонарний басейн"

"Штучна водойма"

"Природна водойма"

"Збірний басейн"

Більше інформації
на сайті!
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Басейни
Збірний басейн - набір всіх необхідних елементів для організації прокату в будь-якому людному місці. 

Все в комплекті! Легка і швидка установка! Займає мало місця при зберіганні і транспортуванні!

Металевий збірний басейн може бути прямокутним, 
многокутним або овальним. Його вигляд і розміри 
залежать тільки від розміру Вашого майданчика.

Многокутна форма басейну дозволяє 
рівномірно розподілити навантаження по 

всьому периметру, відповідно, витрата 
матеріалів найменша.

Басейн збірний многокутний Басейн збірний прямокутний

Басейн збірний 
многокутний «вісімка»

Басейн збірний овальний

Зверніть увагу! Економічно 
найвигідніший варіант 
- басейн многокутний, 
вартість його квадратного 
метра найменша!

Більше інформації
на сайті!
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Басейни

Причал для басейну 
прямокутного

Стійка 
причально-зарядна

Причал для басейну 
«Універсал»

При експлуатації басейну з човнами потрібен причал, вид і розмір якого залежать від Вашого бажання і моделі басейну.

Причал для басейну 
многокутного

Збірний склопластиковий басейн має масу переваг: 
найбільш функціональна кругла форма, найнижча 

вага, компактні пакувальні розміри, 100% стійкість до 
несприятливих атмосферних факторів. 

Один маленький недолік - єдиний розмір 11 метрів в 
діаметрі.

Призначена для допомоги при вході 
і виході з електрочовника на причал 
і швартування електролодок. Може 

бути обладнана електророз'ємом 
для полегшення процесу зарядки 

акумулятора на воді.

Басейн збірний склопластиковий

Більше інформації
на сайті!
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Басейни - комплексна пропозиція

Основна перевага комплексної покупки 
атракціонів у одного виробника - Ви отримуєте 
цікаві, максимально інтегровані один в одного 
атракціони, які дуже гарно виглядають і 
максимально використовують наявний простір.

Комплексна пропозиція по басейну - барвистий і 
максимально функціональний варіант атракціону. Ви 
вибираєте дизайн, а ми забезпечуємо  повну комп-
лектацію. 
Атракціон без особливих складнощів встановлюєть-
ся в заздалегідь підготовленому місці, а для стовід-
соткової  готовності  до роботи Вам необхідно тільки 
наповнити басейн водою. 
Наша основна перевага - ми пропонуємо весь спектр 
атракціонів гарантовано високої якості і забезпечує-
мо їх довгостроковим бездоганним сервісом.

Більше інформації
на сайті!
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Аксесуари

Декорація "Підводний світ"

Для прикраси 
вашого басейну і 
залучення уваги 
відвідувачів ми 
пропонуємо 
декорації 
"Підводний світ" - 
яскраві кольорові 
картинки на 
морську тему, 
які кріпляться до 
басейну.

Для максимального ефекту і прикраси 
атракціону може бути виготовлена   
додаткова декорація у вигляді 
величезного банера над басейном і 
оснащена додатковим освітленням для 
експлуатації басейну в нічний час.

Оригінальна система управління і контролю SDC для електрочов-
ників забезпечує можливість 100% контролю за виручкою з дуже 
високою стійкістю до несанкціонованого доступу.

“SDC”

Оригінальні запасні частини до електродвигуна.

Комплект "Зарядка на воді"
(частина на човні)

Комплект "Зарядка на воді"
(друга частина)

Оригінальні гвинти

Електродвигун 
Flover

Акумулятори

Зарядний 
пристрій

Більше інформації
на сайті!
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Паркові атракциони "G-шок"

G-шок

Модель код довжина, м ширина, м висота, м

"G-шок" G - 3,5 356 4,5 4,2 1,8

"G-шок" G - 6 357 7,7 6,0 1,9

Новинка в світовій індустрії розваг. 
Вільне падіння на велику надувну подушку. 
Така подушка гарантує безпечне приземлення.

Вільне падіння на м'яку "платформу". Більше адреналіну тільки при падінні з 
більшої висоти.

Цей атракціон має 
дуже високу пропускну 
здатність, адже вільне 
падіння триває дуже 
недовго, на жаль ...

Якщо Вам здається, що 
стрибнути з 6 метрів вниз 
без страховки легко - просто 
спробуйте!

"G-шок"

"G-шок"

"G-шок"

"G-шок"

"G-шок"

Більше інформації
на сайті!
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Паркові атракціони - "Екстремальний світ" Модель V1
“Екстремальний світ”

Модель код довжина, м ширина, м висота, м сходи

EW-4 305 10,5 6,4 5,5 1

EW-5 306 13,4 6,4 5,5 1

EW-6 307 16,3 7,0 5,5 2

EW-7 308 12,9 12,4 5,5 2

EW-8 309 15,8 12,4 5,5 2

EW-10 310 18,9 12,4 5,5 2

Це більш безпечний варіант "мотузкових" або "тай-парків". Такий 
атракціон для активного відпочинку - невід'ємна частина будь-якого 
розважального центру в Європі і Америці. В основі таких парків лежить 
зростаюча в усьому світі популярність активного відпочинку і можливість 
отримати гострі відчуття.

V1 - перша серія, конструктивно склада-
ється зі стандартних колон і перемичок 
між ними. На майданчиках і перемичках 
закріплені різноманітні перешкоди. 
Чим більше опор - тим більша  площа 
атракціону і більше перешкод. Залежно 
від моделі та від побажань клієнта, мож-
ливе виготовлення атракціону з одними 
або двома сходами.

"Екстремальний світ"

EW-V1-4 EW-V1-5 EW-V1-6 EW-V1-7

EW-V1-8
“EW-V1-7”

“EW-V1-7с”

Виготовлення будь-якої моделі атракціону 
можливе з "дитячим" рівнем, невисоко від 
землі, де батьки самі можуть супроводжувати 
дітей. Використання повного страхувального 
спорядження обов’язкове!

Більше інформації
на сайті!
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Цей атракціон цілком може бути як основною одиницею розважального центру, так і частиною будь-якої зони відпочинку. Це варіант популярних «мотузкових парків» 
для установки там, де немає природних опор, або їх використати неможливо.

У нашій виробничій програмі два різновиди таких парків. EW-V1 - модель з чіткою «сотовою» структурою, база 
у якій - шестикутний майданчик. Кількість опор може бути будь-яка, але основне обмеження - кут між ними 
тільки 60 градусів. У цій моделі можливе виготовлення дитячого рівня на висоті 0,8 м, базового рівня на висоті 
близько 3-х метрів і висотного рівня на висоті близько 6 м. «Сотова» структура цієї моделі накладає певні об-
меження на використання простору під атракціоном, але це можливо.

Паркові атракціони - "Екстремальний світ" Модель V1 Більше інформації
на сайті!
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Паркові атракціони - "Екстремальний світ" Модель V2
«Екстремальний світ» - захоплюючий 
атракціон, яким можуть користуватися 
одночасно і дорослі і діти. 
Незалежно від моделі цього атракціону 
або його розміру базовий принцип один - 
абсолютно надійна безперервна система 
страховки. 
Оператор застібає і відстібає її тільки 
внизу. Основна відмінність цієї моделі 
- між опорами натягнуті не одна, а дві 
перешкоди.  На тій самій площі більше 
розваг!

У цій моделі також можливе виготовлення дитячого рівня на висоті 0,8 м, базового рівня на висоті близько 3-х метрів і 
висотного рівня на висоті близько 6 м. Крім цього, тут можливо зробити ще один рівень на висоті 9 метрів! Таким  чином, 
загальна кількість рівнів може досягати чотирьох.

Простір під цією моделлю можна використовувати максимально ефективно. Можна без обмежень ставити невисокі (до 
3-х метрів) атракціони практично на всій площі підлоги.
А можна взагалі підняти перший рівень на висоту шести метрів і розмістити на практично порожньому майданчику навіть 
величезний батутний  комплекс «Trampolino Park».

Більше інформації
на сайті!

55



Паркові атракціони - "Екстремальний світ" Модель V2

“EW-V2”

V2 - друга серія цього атракціону. Конструктивно складається з масивних "веж" і перемичок між ними.

Якщо дозволяє висота приміщення і є бажання власника 
комплексу, можливе виготовлення моделі з двома 

рівнями для дорослих. Йти на висоті 6м по
тоненькому канату або гойдатися на підвісному містку - це 

захоплює дух!

Немає стандартних моделей в цій серії, все залежить від розмірів майданчика і побажань 
замовника. На один і той же майданчик можна встановити різні моделі з  різною кількістю "Веж" і 
перешкод, що, природно, відіб'ється на вартості комплексу.

Відмінна особливість від першої серії - між 
кожною "вежею" закріплено дві перешкоди, що 
при практично незмінній площі  подвоює довжину 
перешкод.

За бажанням власника комплексу можна 
організувати певний маршрут, з якого не 
можна звернути, або зробити два варіанти 
маршруту, складніший і легший. А можна 
дозволити відвідувачеві рухатися в будь-
якому напрямку - все в наших силах. 
На "вежах" можна зупинитися, можна 
повернути в будь-яку сторону, можна перейти 
на сусідню перешкоду або повернутися 
назад. Основна умова - ніхто не повинен йти 
назустріч на цьому маршруті.

“EW-V2-111” “EW-V2-112” “EW-V2-113”

“EW-V2”

Більше інформації
на сайті!
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Паркові атракціони - "Екстремальний світ"

Цей атракціон - комплекс пов'язаних між собою в єдиний замкнутий ланцюг перешкод, розташованих на висоті 3-метрів. Ці перешкоди різного рівня складності, тому 
атракціон в цілому доступний для людей різного рівня підготовки і фізичного розвитку. І те, що в перші хвилини лякає, до закінчення маршруту приносить приємні вра-
ження, захоплення і нові емоції. Все це - мотузковий парк - атракціон "Екстремальний світ".

Цей новий атракціон з'явився у виробничій програмі RIF® тільки зараз тому, що був ретельно опрацьований кожний елемент страхувальної системи. Наша конструкція 
атракціону і принцип страховки дозволили повністю виключити "людський фактор" як з боку обслуговуючого персоналу, так і з боку відвідувачів. Страхувальна система 
повністю замкнута, і розстебнути її може тільки оператор і тільки внизу.

Це атракціон для пляжу або торгового центру, парку або бази відпочинку. У такому міні-парку буде цікаво всім: і батькам,і дітям. Цей атракціон - ідеальне місце для ак-
тивного сімейного відпочинку і хороший майданчик для проведення корпоративних заходів.

Кожен, хто вирішив спробувати себе на цьому атракціоні, обов'язково відчує себе спритним скелелазом.

Більше інформації
на сайті!
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Атракціон  (Жартівливий 
постріл) обслуговує тільки одна лю-
дина, що істотно зменшує експлуа-
таційні витрати власників комплек-
су!

Мікропроцесорна система управ-
ління і контролю аттракціону 

 (Жартівливий постріл) 
забезпечує працездатність всього 
комплексу. Під контролем електро-
ніки всі дії персоналу, починаючи 
від моменту включення атракціону 
і закінчуючи контролем  часу гри на 
кожній із повітряних гармат.

Батальний комплекс "Бородіно" 
- варіант популярного атракціону 
"Жартівливий постріл" для закритих 
приміщень. Можлива поставка як з 
системою контролю,
так і без.

До послуг  власників комплексу є 
можливість програмування  тривало-
сті однієї гри і статистична інформація 
про кількість включень гармат комп-
лексу за минулий ігровий період. Не-
санкціоноване втручання в роботу мі-
кропроцесорної системи неможливе, 
при її вимиканні комплекс працювати 
не буде.

Унікальний комплекс  
(Жартівливий постріл) складається 
з ігрового павільйону з системою 
освітлення, двох потужних повітря-
них компресорів, кількох повітря-
них гармат, комплекту м'яких кульок 
різних кольорів і мікропроцесорної 
системи управління і контролю.

 (Жартівливий постріл) є захоплюючим сімейним атракціоном, де дорослі і діти можуть проводити 
час однаково цікаво. Основа атракціону  -  повітряна гармата, що стріляє невеликим м’якими кульками, що абсо-
лютно безпечно для  усіх гравців.

Комплекс  (Жартівливий постріл) здат-
ний працювати цілий рік!

“Жартівливий постріл”
Модель довжина, м ширина, м висота, м

“SF-4” 8,0 4,0+0,8 3,6

“SF-6” 8,0 4,7+0,8 3,6

“SF-8” 8,0 6,0+0,8 3,6

Дизайн "Замок"

Батальний комплекс "Бородіно"
Модель довжина, м ширина, м висота, м

М4 8,0 3,0 2,85

М6 8,0 4,0 2,85

У Вас немає необхідності купувати 
щось додатково! Вам тільки потріб-
но підвести електроживлення 220В. 
Споживана потужність від 2,2 до 8,8
кВт/год.

Батальний 
комплекс "Бородіно"

Паркові атракціони - "Жартівливий постріл" Більше інформації
на сайті!
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Паркові атракціони - "Людина-Павук"

Важливо! Обмеження по зросту - від 0,7 м до 1,6 м.
Важливо! Необхідно кріпити  розтяжками до землі.

"Людина-Павук"
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

М5 325 5,0 3,0 6,5

М4 326 4,0 2,6 6,5

Шестиметрова колона із  яскраво пофарбованих труб з багатоярусною  "павутиною" здатна прийняти велику кількість маленьких бешкетників і надовго затримати їх. 
Піднятися вгору, а потім спуститися назад далеко не так просто, як може здатися. Різнобарвна "павутина" не відпускає свою здобич легко і швидко.

Атракціон "Людина 
Павук "з гіркою - 
комбінація двох 
популярних атракціонів 
в одному! Економія 
на вишці для гірки! 
Стартова висота - 3,5 м.

Більше інформації
на сайті!
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Паркові атракціони - "Fantastic Jump"
"Fantastic Jump" - самий 
екстремальний батут на 
сьогоднішній день. Неймовірні 
відчуття від стрибків на висоту до 
8 метрів здатні додати адреналіну 
в кров будь-якому екстремалу. 
Навіть маленькі діти зможуть 
спробувати свої сили на цьому 
атракціоні.

У додатковій комплектації - мікропроцесорна систе-
ма контролю, що дозволяє програмувати час роботи 

атракціону і контролювати виручку.

“Fantastic Jump-1”

Напруга живлення 220В.
Споживана потужність:
одномісна версія - до1,5 кВт;
чотиримісна версія до 6,0 кВт.

“Fantastic Jump-4”

“Fantastic Jump”
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“FJ-1” 331 6,7 4,0 7,6

“FJ-2” 332 11,8 6,0 7,3

“FJ-3” 333 11,8 9,0 7,3

“FJ-4” 334 11,8 11,8 7,3

Більше інформації
на сайті!
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Паркові атракціони - "Fantastic Jump"

“Fantastic Jump-4”

“Fantastic Jump-3”

“Fantastic Jump-2”

Ми використовуємо спеціальну застібку на поясі, таку ж, 
як і всі світові виробники, що дозволяє економити час на 
одягання пояса і виключає використання фізичної сили 

при цьому.

У комплектації спеціальна мотузка, яка 
не боїться дощів і сонця, і якісна іта-

лійська резинка, на якій людина може 
стрибати, і не потрібно її підкидати.

Більше інформації
на сайті!
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Паркові атракціони - “Jump”
"Jump" - атракціон для використання в будь-яких умовах. Це може бути берег моря і міський парк або парк атракціонів. Не потрібне електроживлення!

Залежно від території, може бути виготовлений від 1 до 16 місць. На одній сітці може стрибати  тільки одна  людина!
Мати безпеки і міцна капронова сітка гарантують активний відпочинок для всіх. Батут до 8-ми місць обслуговується тільки одним оператором!

Будь-який з батутів "Jump" може бути 
виготовлений з дахом.

“Jump-1”

"Jump-mini" дозволить відчувати себе як на 
великому спортивному батуті - впевнено і 

безпечно.

“Jump-mini”

“Jump”
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Jump-1” 341 4,85 2,95+0,75 3,5

“Jump-2” 342 4,85+0,75 5,75 3,5

“Jump-3” 343 4,85+0,75 8,55 3,5

“Jump-4.1” 344 4,85+0,75 11,3 3,5

“Jump-4.2” 345 10,3 5,6+0,75 3,5

“Jump-6” 346 10,3 8,4+0,75 3,5

“Jump-8” 347 10,3 11,2+0,75 3,5

“Jump-mini” 350 3,9 3,9 2,9

“Jump-2”“Jump-4.1”

“Jump-4.2” “Jump-8”“Jump-4.2”

“Jump-3” с крышей

Більше інформації
на сайті!
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Паркові атракціони - “Jump”

“Jump-2”“Jump-1”

“Jump-1” “Jump-2”

“Jump-3” “Jump-4” вариант 1

“Jump-4” вариант 2 “Jump-6” “Jump-8”

“Jump-3” “Jump-4.1”

Необхідно стежити, щоб у відвідувачів не було
гострих і ріжучих елементів на одязі.

Цей атракціон однаково добре працює і на березі моря, і в парку будь-якого міста.
Основна перевага - широкий модельний ряд і відсутність експлуатаційних витрат - тільки зарплата персоналу.

Більше інформації
на сайті!
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Паркові атракціони - “Gummy Jump”

Неймовірні відчуття від стрибка в м'які кубики і повного занурення в них!

“Gummy Jump” “Gummy Jump 3” “Gummy Jump 3”
Зовнішнє виконання

"Gummy Jump"
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

GJ - 2 (зовнішнє) 351 9,85 5,64 4,15

GJ - 2 (внутрішнє) 352 9,85 5,64 3,15

Лінійка напівспортивних батутів «Jump» поповнилася незвичайною моделлю.
«Gummy Jump» - це і батут, і атракціон.
Перша зона «батут» - два стрибкових полотна для тренування стрибків у висоту, в сторону, тобто 
куди вийде. Друга «зона відпочинку» - басейн з різнокольоровими м'якими кубиками, вибратися з 
якого зможуть тільки сильні, сміливі, спритні і вмілі! Хто не вірить, запрошуємо перевірити!

“Gummy Jump”
Внутрішнє виконання

Більше інформації
на сайті!
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Паркові атракціони - “Базука”
Основні особливості  - це, звичайно ж, яскравий дизайн і високотехнологічна система контролю виручки. І,  як і на всіх інших атракціонах, виготовлених нашою Ком-
панією, наголос  зроблений на надійність і тривалий термін експлуатації.

“Базука”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“BZ-4” 301 7,5+0,8 4,3+0,8 3,5

Повітряна гармата стріляє тенісним м'ячиком по мішенях, які обертаються і самоповертаються. Крім цього, є чотири нерухомі мішені з електронною фіксацією влучень, 
які  дозволяють  організувати гру з призами. Оригінальне апаратне і програмне забезпечення дозволяє здійснювати 100% контроль за виручкою і організувати 
трирівневу призову гру.

Атракціон призначений 
для активного відпочинку 
дітей і дорослих без вікових 
обмежень. Конструкція 
павільйону
дозволяє експлуатувати 
його як у закритих 
приміщеннях, так і на 
відкритих майданчиках 
навіть при температурі 
до 0°С (при більш низьких 
температурах потрібно 
утеплити компресори).

Є  три варіантах дизайну:
"Острів скарбів",
"Парк юрського періоду" і
"Російські казки".

Більше інформації
на сайті!
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Паркові атракціони - "Аквадром"

“Сфера” “Туба” “Roller”

Цей захоплюючий і безпечний атракціон дозволяє буквально "ходити" по воді. Він являє собою басейн (надувний або збірний) і кілька надувних «Сфер», «Туб» або 
«Роллерів». Досвід експлуатації в минулому сезоні дозволяє говорити про популярність цього атракціону.

Одношарова «Сфера» - 
найпростіший  виріб для 
цього водного атракціону. 
Він дозволяє відвідувачам  
безпосередньо контактувати 
з водою, адже товщина плівки 
всього 1 мм.

Водний парковий атракціон сімейства «RIF» 
- "ROLLER". Цей надувний циліндр складно 

перевернути і набрати в нього води, а значить 
для прокату в парку - ідеальне рішення. Крім 

цього, в циліндрі легше ходити або бігти, а 
значить набагато цікавіше. І може вмістити 

компанію з двох дітей!

Можлива експлуатація цих атракціонів в одному басейні з електрочов-
нами (бамперними човнами). В цьому випадку ефективність  прокату 
збільшується, адже використовується один басейн, той же  персонал, 
а атракціонів - два!

“АКВАДРОМ”

Модель код діаметр, м довжина, м кількість 
місць

"Roller" 360 2,1 2,1 2

"Сфера" 362 2,0 2,0 1

"Туба" 363 1,9 2,1 2

Кращий варіант для 
створення атракціону 

«Аквадром» - експлуатація  
водних сфер, туб або 

ролерів в басейні. Ви не 
залежите від примх погоди 

і значно подовжуєте 
свій сезон. Для цього 

захоплюючого атракціону 
ми пропонуємо два види 

басейнів - надувний і 
збірний металевий.

Басейн збірний для аквадрома

Басейн надувний для аквадрома

Водний атракціон "Туба". Той же 
безпосередній контакт з водою, 

тільки інша форма - і може 
вмістити навіть двох дітей!

Особливістю конструкції є використання якісної герметичної  блискавки TIZIP (Німеччина). При експлуатації  
атракціони "Сфера" і "Туба" необхідно постійно здувати і надувати.

Причал для аквадрома

Більше інформації
на сайті!
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Паркові атракціони - "Повільна річка", "Вулкан"
"Повільна річка"

Модель код
довжина 
шляху, м

займана 
площа, м2

розмір 
площадки, м

Схема 1 371 21,6 59,3 7,7 х 7,7

Схема 2 372 55,2 200,8 9,7 х 20,7

Схема 3 373 59,2 242,9 13,8 х 17,6

Схема 4 374 55,2 340 20,0 х 17,0

Схема 5 375 37,6 120,9 15,7 х 7,7

Комплект  човників для атракціону
"Повільна річка".

Ви експлуатуєте 
незвичайну карусель, 
її рушійна сила - вода, а траєкторія 
руху залежить тільки від Вашої фантазії.

“Повільна річка“

“Вулкан“

“Вулкан“

Декорація «Маяк» 
- додаткова комп-

лектація атракці-
ону - робить його 

помітним і в
темряві, оскільки він 

весь світиться.

“Повільна річка“ “Повільна річка“

Атракціон "Повільна річка" для самих 
маленьких відвідувачів парків. Це набір 
пластикових секцій, які формують русло 
"річки", по якому рухається потік води, 
що несе будь-яку кількість човників. 
Вода приводиться в рух за допомогою 
електричного насоса. Борти прикрашені 
декоративним банером.

Атракціон "Вулкан" - комбінація м'якого батута, складного 
скеледромного підйому і склопластикової гірки- основні 
складові успіху цього атракціону.

В основі атракціону «Вулкан» - круг. Але якщо у вас 
мало місця, можна зробити основою півкруг, при 
цьому атракціон не втратить своєї привабливості і 
функціональності.

"Вулкан"

Модель код довжина, м ширина, м висота, м висота
площадки, м

"Вулкан"  1 V 390 14,0 14,0 5,5 4,5

"Вулкан"  2 V 391 14,0 7,0 5,5 4,5

Більше інформації
на сайті!

67



Паркові атракціони
Різні варіанти басейнів для кульок - 
вибирайте розмір та дизайн - якість 
незмінна. Серед тисяч кульок можна 
розмістити одну з цінним призом - і в 
басейні почнуться "розкопки" !!!!!!.

Експлуатація акумуляторних електромо-
білів  без спеціальної площадки не завж-
ди можлива і не завжди безпечна. У  ба-
гатьох випадках, їздити там, де ходять 
люди, не можна.

"Сухий" басейн
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“4х4” 381 4,0 4,0 3,5

“3х3” 382 3,0 3,0 3,2

“4 х 4”

Автодром для 
бамперкарів

Трек для 
акумуляторних 

машин

“3 х 3”
Дах і штори надійно захистять басейн з 
кульками в будь-яку негоду.

Міцна і надійна конструкція, відсутність 
витратних матеріалів, не потрібно 
електроживлення.

Намет для призового атракціону
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Намет” 387 2,9 3,5 3,0

Яскраве і функціональне місце для організації декількох касових атракціонів на 
маленькій площі - "банки", "кульки", "дартс". Все в одному місці!

Намет для організації призового 
атракціону.

Вихід є - спеціально сконструйовані розбірні 
майданчики не вимагають фундаменту або 
кріплення до поверхні. Та й кататися по такій 
трасі для дітей набагато цікавіше, ніж по ас-
фальтованому майданчику.

Більше інформації
на сайті!
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Ігрові кімнати сьогодні найпопулярніша і захоплююча розвага для дітей різного віку. Професійно обладнані 
ігрові лабіринти «Карапуз», вироблені нашою компанією, дозволяють батькам спокійно займатися шопінгом або 
спілкуватися з друзями, знаючи, що їх діти зайняті і знаходяться в безпеці.

Ігрові кімнати

Вихідна інформація від 
замовника

Наша  пропозиція

Проект 2303

Проект 2303

Наша  пропозиція

Ігрова кімната проекту 2303 - ексклюзивний варіант дитячого 
лабіринту для розміщення в певній зоні відпочинку.

Його особливість - три окремих ігрових модулі. При встанов-
ленні  цього лабіринту не було пошкоджено жодне дерево!

Безпека і висока якість - основні принципи виробни-
цтва обладнання RIF®. Наші ігрові кімнати повністю від-
повідають світовим стандартам.

Вони виготовлені з урахуванням фізичного та пси-
хологічного розвитку дітей різних вікових груп: для ді-
тей 3-6 років,  5 і більше років.  Є  тільки обмеження 
по зросту - 1,4м. Висота рівнів, ширина проходів і пе-
решкод, їх чергування розраховано таким  чином, щоб 
в будь-яку точку ігрової кімнати могла пройти доросла 
людина. 

Ігрові кімнати проходять операційний контроль якості 
на всіх стадіях виробництва і контрольну збірку. Каркас 
кімнати «Карапуз» виконаний з профільної труби з по-
двійним гвинтовим з'єднанням, і поставляється з вста-
новленою м'якою захисною трубкою, закритою ткани-
ною ПВХ, що значно зменшує час монтажу атракціону. 

Повноцінне наповнення дитячої ігрової кімнати - гір-
ки, басейни з кульками, містки, гойдалки, вертушки, 
лабіринти, перешкоди,   яскраві фарби, оригінальний 
дизайн  роблять подорож  по ігровій кімнаті «Карапуз» 

радісною, цікавою,  розвиваючою, пізнавальною, а 
значить незабутньою!

Дизайнери і конструктори нашої компанії органічно 
впишуть ігрову кімнату «Карапуз» будь-якого розміру 
і будь-якого стилю в простір Вашого розважального 
центру або парку. 

Для спрощення Вашого вибору, ми створили ряд 
стандартних моделей, багато з  яких доступні в різних 
варіантах дизайну. Будь-яка стандартна модель мак-
симально наповнена ігровими елементами. Якщо се-
ред  стандартних проектів Ви не змогли підібрати собі 
необхідну ігрову кімнату, ми із задоволенням запропо-
нуємо Вам декілька варіантів ексклюзивних проектів.

Більше інформації
на сайті!

ВИД ЗВЕРХУ

- модуль 1,2,3 - висота 3,8 м
- модуль 5 (прохід) - висота 1,5 м
- модуль 6 (прохід) - висота 2,3 м
- модуль 4 (мотузковий міст) - висота 1м.,
 відстань від землі = 2,8 м

- дерево
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Ігрові кімнати (стандартні)

Безліч стандартних 
моделей самих 
популярних розмірів 
зібрані з жорсткого 
металевого каркасу в 
м'якій оболонці, стіни 
виготовлені з міцної 
кольорової сітки і 
наповнені великою 
кількістю м'яких 
ігрових елементів.

Ігрова кімната "Карапуз"

Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“A” 401 3,0 4,5 4,15 (3,35)

“Б” 403 4,5 4,5 4,15 (3,35)

“В” 405 6,0 4,5 4,15 (3,35)

“Г” 407 6,0 6,0 4,15 (3,35)

“Д” 409 12,0 4,5,0 4,15 (3,35)

“Е” 411 9,0 6,0 4,15 (3,35)

“Ж” 413 12,0 6,0 4,15 (3,35)

Дах і бічні штори - необхідні еле-
менти для установки ігрового 
лабіринту поза приміщенням. 
Вони також виготовляються з 
високоякісних матеріалів і вико-
нують не тільки роль декорації, а 
й елементів захисту від забруд-
нення і вологи. Для приведення 
комплексу в робочий стан по-
трібно мінімум часу.

Модель “A”

Басейн з кульками - найпопулярніше місце в ігровій кімнаті. Тисячі різнокольоро-
вих кульок дозволяють абсолютно безпечно «плавати» в них дітям різного віку.

Будь-яка модель ігрового лабіринту може бути виготовлена   в різних стилях. Ви 
можете вибрати різні варіанти: «Стандарт», «Море», «Дизайн», «Замок» і «Муль-
тики», або запропонувати власний.

Модель “Е” Модель “Ж”

Модель “Г”

Стіни ігрових кімнат виготовлені з міцної різнобарвної полімерної сітки. Цією ж 
сіткою затягнуті всі потенційно небезпечні місця.

Жорсткий металевий каркас ігрових лабіринтів виготовлений з високоякісної 
металевої труби і пофарбований порошковими фарбами.

Модель “Б”

Модель “В”

Більше інформації
на сайті!
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Ігрові кімнати (варіанти дизайну)

Ігрові кімнати – ексклюзив

Особливості: переважають 
жовто-зелені кольори. 
Тематичне оформлення - 
"Тропічні джунглі".

Дизайн "Джунглі"Дизайн "Море"

Особливості: переважають 
жовто-сині кольори; тематичне 
оформлення - "Море".

Особливості: переважно 
жовто-червоно-сірі кольори. 
Тематичне оформлення - 
"середньовічний замок".

Дизайн "Замок"Дизайн "Стандарт"

Особливості: різнокольорове 
забарвлення без яскраво 
вираженого тематичного 
оформлення.

Особливості: переважають жов-
то-червоно-сірі кольори. Тема-
тичне оформлення - "Іспанський 
форт" або "Стандарт ".

Дизайн "Форт"

Основний елемент цього ігрового лабіринту - 
цупка «сітка» Людини - павука. Ця багаторівнева 
перешкода нагадує справжню павутину. Цікаві 
елементи - пластикова гірка, що з'єднує верх-
ній рівень з  нижнім і пластикова гірка, що спу-
скається в басейн. Над величезним басейном з 
кульками проходять два  підвісних мости - один у 
вигляді довгої труби, інший у вигляді трикутного 
підвісного тунелю.

Три поверхи роз-
ваг – магніт для 

бешкетників різного 
віку, і кожен знайде 

для себе що-небудь 
особливе.

Нестандартна ігрова кімна-
та «Людина - павук» стане 

найпривабливішим місцем 
ігрового майданчика в при-

бережному парку.

Більше інформації
на сайті!
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Ігрові кімнати – ексклюзив

Особливість цього проекту - два схожих 
"Замки", з'єднаних між собою "мостами". 
Ці замки "належать" різним лицарським кланам, 
тому кожен має власне забарвлення.

Площа першого рівня - 54+54 м2

Площа другого - 54+54 м2

Площа третього - 94+94 м2!
Разом близько 400 м2 для різних ігор і розваг.

Проект 2812

Проект 2410

Проект 2006

Ігрова кімната "Карапуз"
Модель довжина, м ширина, м висота, м

Проект 2812 21,0 12,0 8,4

Проект 2410 12,0 3,8 4,0

Проект 2006 6,0 6,0 2,8

Проект 1409 13,5 6,0 6,5

Проект 2402 7,5 6,0 5,0

Цей розділ каталогу присвячений індивідуальним проектам ігрових кімнат. Вони можуть бути великими і маленькими, без обмежень за розмірами і дизайном.
Ігрове наповнення кімнати залежить тільки від  вашої фантазії!

Проект 1409 
- особливості: вбудовані 

атракціони "Людина-Павук" і "Жартівливий 
постріл ", велика двоскатна гірка, величезний басейн з кульками, 

максимальне наповнення ігровими елементами.

Проект 1409

Проект 2410 
- комбінація 
ігрового 
лабіринту і 
атракціону 
"Людина - 
Павук" для 
установки в 
приміщенні.

Проект 2006. Його особливість - три рівні при 
невеликий (2,8м) висоті!

Проект 2402
Проект 2402 - особливості: комбінація атракціону 
"Людина-Павук" і ігрової кімнати. 
Тематичне оформлення - "Людина-Павук".

Проект 2812

Проект 2812

Більше інформації
на сайті!
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Ігрові кімнати – ексклюзив

Ігрова кімната
Модель довжина, м ширина, м висота, м

Проект 1707  9,7 7,5 3,8

Проект 1401 13,5 9,0 5,8

Проект 2202 9,0 6,0 3,3

Проект 1707 - обмежені розміри майданчика 
і бажання розділити маленьких відвідувачів та 
старших дітей . Візуалізація проекту дозволяє 
замовнику отримати повне уявлення про 
подальший розвиток його території.

Проект 1401

Проект 2202

Особливість проекту 2202 - 
чіткий поділ стандартного 
лабіринту на дві зони: для 

самих маленьких і трохи 
старших дітей.

Проект 1401 - величезний ігровий лабіринт  для зовнішнього розміщення. Це комбінація декількох популяр-
них елементів - двох високих пластикових гірок, цупких сіток атракціону «Людина - Павук» і величезного ба-
сейну з кульками. Оригінальне розміщення прозорих вставок на  даху дозволяє максимально  забезпечити 
сонячним світлом всі рівні ігрового лабіринту .

Проект 1707 – візуалізація

Проект 1106

Проект 2911 Проект 3011

Проект 1202

Практично кожен проект - індивідуальний, 
враховує всі особливості місця розміщення 
і побажання власників. Наповнення всіх 
наших проектів - максимально можливе,
відстань від перешкоди до перешкоди дуже 
рідко буває понад 1,5 метрів.

Проект 1707

Більше інформації
на сайті!
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Ігрове обладнання

Скеледром «Сир»

Скеледром «Сир»

Скеледром «Три гори»

Скеледром «Гірська система»

Атракціон "Пташки"

Незвичайний шматочок «сиру» притягує до себе дітей 
різного віку. Можна залізти всередину, можна видертися 

наверх. Всередині і навколо м'які мати, маленьким 
любителям сиру дуже комфортно.

Модуль "Барабан" - один з багатьох 
елементів для розміщення в "м'якій" 

зоні розважального центру.

Цей басейн може бути використаний як для водного 
атракціону, так і для пластикових кульок - "сухий" басейн.

Три «гори» з'єднані між собою спеціальною колоною. 
Шість поверхонь для тренувань юних скелелазів і 
можливість лазити по колоні зверху і всередині. 
Навколо м'яка зелена «галявина».

Безліч великих поверхонь для тренувань юних 
скелелазів виглядають як справжня гірська система. 
Можна підніматися вгору  або рухатися
в сторону - для цього є багато справжніх альпіністських 
«зачіпів». Як завжди, внизу маленьких скелелазів 
зустрічає м'яка зелена «галявина».

Спробуйте випробувати свою влучність та удачу. Траєкторію 
польоту пташки  вгадати неможливо. Втім, все як у грі.

Модуль Барабан

Надувний басейн з тентом

Більше інформації
на сайті!
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Ігрове обладнання

М'яка ігрова кімната "Малюк" - м'яка і зовсім безпечна 
розвага для дітей. М'яка підлога, м'який борт, м'які фігури 
всередині - діти завжди зайняті! Доступні дизайни - 
"Море", "Джунглі" і "Замок".

"Малюк" - дизайн "Море"
"Скелелаз" - дизайн "Море"

М'яка стіна для лазіння - "Скелелаз". Тримаючись 
за виступи на стіні,  дитина легко піднімається і 
спускається. М'яка підлога внизу гарантує  безпеку. 
Доступні дизайни - "Море", "Джунглі" і "Замок".

Ігрові комплекси для малюків
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Малюк” 501 8,0 4,0 2,5

“Тетріс” 504 8,0 5,0 2,5

“Скелелаз” 503 6,0 2,0 2,5

“Міні” 525 2,0 2,0 0,5

"Крихітка" 502 7,5 4,5 3,0

М'які ігрові набори – найбезпечніша  
розвага для дітей.

"Кубики-абетка"

М'який ігровий набір

"Тетріс"

Басейн із кульками "Міні"

Надувна ігрова кімната «Тетріс» - ігрова площадка 
для маленьких дослідників, басейн з кульками, 
набір м'яких геометричних фігур і м'які кубики з 
алфавітом і цифрами.

М'яка «абетка» для самих
кмітливих малюків.

"Крихітка"

"Крихітка"

"Крихітка" "Крихітка"
Ігрова кімната "Крихітка" - дитячий одноповерховий лабіринт для самих маленьких. Максимально безпечне 

виконання, максимум м'яких елементів і великий басейн з кульками.

Яскраві, довговічні геометричні фігури 
великих розмірів допоможуть розвивати уяву 

і просторове мислення Ваших дітей.

Більше інформації
на сайті!
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Серія "Шаттл" - перша серія наших водних гірок, що не втратила акту-
альності й досі. У Вас на пляжі немає електроживлення, Ви не готові 

до стаціонарних споруд, або Ви постійно кочуєте в пошуках "рибного 
місця"? Тоді негабаритні та мобільні надувні гірки серії "Шаттл" ство-
рені саме для Вас. Мобільність і невисока вартість - складові її попу-
лярності. Встановіть її біля берега на якорі - і прокатна точка готова.

Надувні гірки - вже традиційний атрибут наших пляжів. 
Невисока вартість, практично повна відсутність витрат на їх експлуатацію і зберігання, тривалий термін служби - основні характеристики гірок  RIF®.

"Шаттл-D" - гірка з 
подвійним спуском 
для збільшення 
ефективності 
прокату.

“Шаттл”

“Шаттл”

“Шаттл”

M5

M10D

M10D

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: під довжиною розуміється довжина спуску на гірці, 
а під висотою - висота стартового майданчика від води.

M10

M7.5T

M5TS

Серія водних надувних гірок "Шаттл" з 
індексом TS поставляється з басейном, 
але вона може бути легко перетворена для 
використання у відкритій водоймі.

М12 - trio

Водна гірка «Шаттл» отримала ще 
один додатковий спуск і трохи  зміни-

ла дизайн. Тепер спускатися компанією 
буде ще веселіше!

Серія "Шаттл"
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

М10 601 10,0 4,0 3,8

М10D 602 10,0 4,0 3,8

М7.5 603 7,5 4,0 4,0

М7.5Т 604 7,5 4,0 4,0

М7.5ТS 605 7,5+3,5 4,0 4,0

М5 606 5,2 3,0 2,7

М5T 607 5,2 3,0 2,7

М5D 608 5,2 4,0 2,7

М5TS 609 5,2+3,5 3,0 2,7

М3 610 3,6 2,0 1,8

М3TS 611 3,6+3,0 2,0 1,8

М12 - trio 112 12,2 7,2 6,7

“Шаттл”

Водні гірки Більше інформації
на сайті!
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Водні гірки

Серія "Вавилон"
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

М15 630 15,0 1,9 5,5

М11 631 11,0 1,8 4,0

М7 632 7,0 1,7 2,5

Водні надувні гірки серії "Вавилон" - це яскравий надувний тунель, 
стрімкий спуск в якому подарує задоволення навіть людям, які з побо-
юванням відносяться до замкнутого простору.
Ця серія водних гірок може бути доповнена надувним басейном.

M15
“Вавилон”

Серія "Конкорд"
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

М15 625 15,0 2,1 5,5

М11 626 11,0 2,1 4,0

М7 627 7,0 2,1 2,5

Надувні водні гірки серії "Конкорд" - це надійна конструкція 
і стильний дизайн, перевірені часом.

“Конкорд”

M15
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: під довжиною розуміється довжина спуску на гірці, а під висотою - висота стартового майданчика від води.

M13
Серія "Манхеттен"

Модель код довжина, м ширина, м висота, м

М13 615 13,0 3,0 5,0

М13T 616 13,0 3,0 5,0

М13D 617 13,0 4,0 5,0

М8 618 8,5 2,8 3,0

М8T 619 8,5 2,8 3,0

М8D 620 8,5 3,5 3,0

Серія "Манхеттен" - ці надувні водні гірки прямі і стрімкі, як вулиці 
Манхеттена. Експлуатація цих гірок не складна, так як гірки мають не-
великі габарити упаковки і прості в установці.

“Манхеттен”

Гірка з позначкою "Т" 
використовується на мілководді.

Серія "Атлантида"
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

М20S 650 15,0+5,0 2,1 5,5

М15S 651 11,0+4,0 2,1 4,0

“Атлантида”

M20S

Серія "Атлантида" - це надувна водна гірка з відкритим жо-
лобом. Основна перевага моделі - вбудований надувний 
басейн. Шторм, холодна вода, швидка течія - вже не про-
блема. Спуск з цієї  високої  гірки закінчується в неглибоко-
му басейні.
Ідеальний варіант для батьків з маленькими дітьми.

M13Т

“Манхеттен”

Більше інформації
на сайті!
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Водні гірки

Серія "Амазонка"
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

М8 685 14,5 2,0 8,0

М8S 686 14,5+6,2 2,0 8,0

М7 687 13,1 2,0 7,0

М7S 688 13,1+5,7 2,0 7,0

М6 689 11,7 2,0 8,0

М6S 690 11,7+5,2 2,0 8,0

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: під довжиною розуміється довжина спуску на гірці, а під висотою - висота стартового майданчика від води.

Надувні водні гірки серій "Конкорд", "Дра-
кон" і "Атлантида" виготовляються з жор-
сткою надувною основою, тобто людина 
при спуску мінімально контактує з поверх-
нею гірки, що дозволяє збільшити швидкість 
спуску. Більш проста основа у водних гірок 
серій "Хара-Кірі", "Камікадзе" і  "Амазонка", 
але тут швидкість спуску забезпечується ку-
том нахилу і немає необхідності боротися за 
швидкість.

“Дракон”

M15

“Дракон”

M20S

Серія "Дракон"
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

М15 635 15,0 2,1 5,0

М20S 637 15,0+5,0 2,1 5,0

М11 636 11,0 2,1 3,8

М15S 638 11,0+4,0 2,1 3,8

“Амазонка”

Якщо до стрімкого спуску хочеться добавити 
вражень, то це надувні водні гірки серії "Дра-
кон". За зовнішньою простотою   ховаються 
непередбачені, своєрідні відчуття від спуску, 
які хочеться випробувати ще не один раз.

Надувні гірки серій"Дракон", "Амазонка", "Камікадзе" і Хара-
Кірі "можуть бути виготовлені спільно з басейном. Це моделі 
гірок з індексом "S". Вони дозволять спокійно працювати, коли 
на морі хвилі.

Серія "Амазонка" - модель 2013 року, комбінація попу-
лярних  серій "Камікадзе" і "Дракон". Незважаючи на не-
складну конструкцію цієї моделі, спуск з гірки подарує 
вам приємні гострі відчуття. Як і багато популярних мо-
делей, гірки цієї серії можуть бути виготовлені з негли-
боким, абсолютно безпечним басейном.

“Амазонка”

Більше інформації
на сайті!
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Водні гірки
"Хара Кірі" і "Камікадзе" - серії гірок з крутопадаючим жолобом. Це самі екстремальні гірки RIF®. Ефект вільного падіння додає адреналіну в кров.

“Хара Кірі” M8S

“Хара Кірі”

M8

Серія "Камікадзе"
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

М8 670 14,0 2,0 8,0

М8S 671 14,0+6,2 2,0 8,0

М6 672 11,2 2,0 6,0

М6S 673 11,2+5,2 2,0 6,0

Серія "Хара Кірі"
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

М8 660 12,8 2,0 8,0

М8S 661 12,8+6,2 2,0 8,0

М6 662 10,5 2,0 6,0

М6S 663 10,5+5,2 2,0 6,0

“Камикадзе”M6S

“Камикадзе”

M6

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: під довжиною розуміється довжина спуску на гірці, а під висотою - висота стартового майданчика від води.

Якщо Вам потрібні сильні відчуття, тоді надувні водні гірки 
серій "Хара Кірі" і "Камікадзе" для Вас. 
Падаючи з 6-ти метрової, а тим більше 8-ми метрової  
висоти стартового майданчика цих водних гірок, ви 
відчуєте себе справжнім камікадзе! 
При всій екстремальності цих водних гірок 100% безпеку 
гарантують м'який жолоб і надувні балони.

Моделі цих водних гірок 
з індексом "S" створені 
спеціально для установки 
на березі. Це дозволяє 
не залежати від примх 
погоди.

“Басейн під гірку”

Такий надувний басейн може 
використовуватися з декількома 

типами гірок для забезпечення 
стабільної роботи.

Більше інформації
на сайті!
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Водні гірки

M6SL

Водні гірки серії "Цунамі" не мають аналогів у вітчизняних 
виробників. Стрімкий спуск з 6-ти метрового гребеня "Цунамі" 

плавно закінчується на прямій надувній гладі. Конструкція гірок серії 
"Цунамі" не вимагає металевої опори і басейну. 

Все в комплекті! Накачай, закріпи і працюй!

УВАГА: ця гірка поставляється з вентилятором. Ця модель водної гірки - негерметичний виріб.

Ми можемо запропонувати водну гірку будь-якої до-
вжини і врахувати при цьому особливості місцевості.

Неймовірні відчуття при тривалому спуску з вели-
кою швидкістю!

“Мегаслайд"

"Цунамі"

"Цунамі"

“Мегаслайд"

Серія "Цунамі"
Модель код довжина, м ширина, м висота, м висота стартового майданчика, м

М5 SL 679 17,7 6,3 8,0 5,0

M6SL 680 21,5 6,5 8,6 6,0

М7 SL 681 25,5 9,4 10,0 7,0

Більше інформації
на сайті!
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Буксирувані атракціони

"Банан" - один з найбільш захоплюючих і традиційних атракціонів 
на воді. Море задоволення і трохи адреналіну.

“Банан”

"Дубль-тропік" - різновид "тропіка", що не перевертається. 
Ідеальний вибір для батьків з маленькими дітьми.

“Тропік”

УВАГА: використання на цих атракціонах жилетів "Profi" - обов'язкова вимога.

“Банан”

“Тропік”

“Тропік”

“Банан”   ширина 1,2 м  висота 0,65 м

К-сть місць 2 3 4 5 6 7 8 10 12

Довжина, м 3,4 3,95 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9

“Тропік”   ширина 1,2 м  висота 1,25 м

К-сть місць 3 4 5 6 7 8 10

Довжина, м 3,7 4,25 4,8 5,35 5,9 6,45 7,55

“Дубль-банан”   ширина 2,2 м  висота 0,65 м

К-сть місць 6 8 10 12 14 16 18 20

Довжина, м 3,95 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,25 7,8

"Дубль-Тропік"   ширина 2,2 м  висота 1,25 м

К-сть місць 6 8 10 12 14 16 18 20

Довжина, м 3,7 4,25 4,8 5,35 5,9 6,45 7,0 7,55

“Дубль-тропік”

“Банан”

“Дубль-банан”

Більше інформації
на сайті!
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Буксирувані атракціони

“Aкула”

"Акула-twin"

“Aкула”

“Рафт”

УВАГА: використання на цих атракціонах жилетів "Profi" - обов'язкова вимога.

“Акула”   ширина 1,2 м  висота 1,8 м

К-сть місць 4 5 6 7 8 10 12 14

Довжина, м 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9 9,45

"Дубль-Акула"   ширина 2,2 м  висота 1,8 м

К-сть місць 8 10 12 14 16 18

Довжина, м 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,25

"Акула-twin"   ширина 2,2 м  висота 1,8 м

К-сть місць 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Довжина, м 5,2 5,75 6,3 6,85 7,4 7,95 8,5 9,05 9,6 10,15

"Рафт"   ширина 2,2 м  висота 0,8 м

К-сть місць 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Довжина, м 4,6 5,15 5,7 6,25 6,8 7,35 7,9 8,45 9,0 9,55 10,1 10,65

“Рафт”

“Рафт”“Aкула”

“Рафт”

Це максимально безпечний і максимально надійний різновид 
атракціону "Банан". Тим, хто вже експлуатував дворядні водні 
сани, добре знайома їх проблема - постійний розрив серед-
нього балона, на який припадає найбільше навантаження. 
Цього недоліку  повністю позбавлений наш «Рафт»!

Більше інформації
на сайті!
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Буксирувані атракціони

“Кит-twin”

“Кит - trio”

“Кит”

“Касатка”

“Касатка-twin”

УВАГА: використання на цих атракціонах жилетів "Profi" - обов'язкова вимога.

Водні атракціони "Кит" і "Касатка" - нове поповнення сімейства 
буксируваних атракціонів RIF®! Величезні розміри веселого "кита" або
суворої "касатки" неодмінно привертають увагу відпочиваючих.

Моделі "Кит - twin" і "Касатка - twin" - 
поповнення сімейства буксируваних 

атракціонів "РАФТ"! Максимальна 
надійність, максимальна безпека і 
оригінальний дизайн! Розміри цих 

"мешканців морів" обмежені тільки 
потужністю двигуна на Вашому катері.

“Кит”   ширина 1,2 м  висота 1,4 м

К-сть місць 4 5 6 7 8 10 12 14

Довжина, м 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9 10,0

“Касатка”   ширина 1,2 м  висота 1,4 м

К-сть місць 4 5 6 7 8 10 12 14

Довжина, м 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9 10,0

“Кит-twin”       ширина 2,2 м  висота 1,4 м

К-сть місць 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Довжина, м 5,2 5,75 6,3 6,85 7,4 7,95 8,5 9,05 9,6 10,15 10,7 11,25

“Кит - trio”   ширина 3,15 м  висота 1,4 м

К-сть місць 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

Довжина, м 7,0 7,6 8,2 8,8 9,4 10,0 10,6 11,2 11,8 12,4

“Касатка-twin”   ширина 2,2 м  висота 1,4 м

К-сть місць 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Довжина, м 5,2 5,75 6,3 6,85 7,4 7,95 8,5 9,05 9,6 10,15 10,7 11,25

“Касатка”

“Кит-twin”

Більше інформації
на сайті!
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Буксирувані атракціони

“Алігатор”

“Алігатор-twin”

“Алігатор”   ширина 1,2 м  висота 0,8 м

К-сть місць 4 5 6 7 8 10 12 14

Довжина, м 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9 10,0

“Алігатор-twin”   ширина 2,2 м  висота 0,8 м

К-сть місць 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Довжина, м 5,2 5,75 6,3 6,85 7,4 7,95 8,5 9,05 9,6 10,15 10,7 11,25

Веселий мешканець африканських 
джунглів "Алігатор" оселився в Чорному та 
Азовському морях і в багатьох внутрішніх 
водоймах. Безпечна модель "Алігатор 
- twin" - поповнення сімейства "РАФТ"! 
Максимальна надійність, максимальна 
безпека і оригінальний дизайн.
Розміри цього "мешканця джунглів" 
набагато більші, ніж в природі і обмежені 
тільки потужністю двигуна буксирувальника.

«Дракон – twin»

“Дракон-twin”   ширина 2,2 м  висота 1,6 м

К-сть місць 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Довжина, м 7,5 8,05 8,6 9,15 9,7 10,25 10,8 11,35 11,9 12,45

«Триголовий змій»   ширина 3,15 м  висота 1,6 м

К-сть місць 24 27 30 33 36 39 42 45

Довжина, м 8,5 9,1 9,8 10,4 11 11,6 12,2 12,8

«Триголовий змій»

Новий мешканець наших водойм - 
водоплавний дракон. Його «добро-

душна» посмішка і величезні розміри 
запрошують в нову морську подорож!

Цей «триголовий змій» для справжніх цінителів морських прогулянок в 
великій компанії. Через особливості конструкції його можна виготовити 
тільки починаючи з 24-х місць.

Більше інформації
на сайті!
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Екстремальні атракціони

УВАГА: використання на цих атракціонах жилетів "Profi" - обов'язкова вимога.

“V1”

“V3.1”

Надувний водний атракціон "Віраж" - це сімейство буксируваних атракціонів, конструктивна особливість якого - надувне двошарове 
днище. Така форма днища полегшує вихід на глісирування, тобто можна використовувати катер з меншою потужністю двигуна. 
Недолік цієї серії буксируваних атракціонів - менш стійке положення на глісируванні  через меншу площу контакту з водою, а значить, 
помилка пілота в катері або поведінка людей, які катаються , може викликати переворот атракціону.
Крім цього, конструкція надувного днища отримує надмірні навантаження. У зв'язку з цим на цю серію атракціонів поширюється 
обмежена гарантія.

Серія "Віраж"
Серія "Віраж"

Модель код довжина, м ширина, м висота, м

V1 805 1,4 1,4 0,45

V2 806 1,9 1,8 0,8

V3.1 807 2,2 2,8 0,8

V3.3 809 2,1 2,2 0,8

“V 3.3”“V2”

“V 3.3”

“V 3.3”

“V 3.3”

“V3.1”

“V3.1”

Більше інформації
на сайті!
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Екстремальні атракціони
Надувні водні атракціони "Формула" - серія  атракціонів, 
яка випускається близько 15 років, постійно вдоскона-
люючись. 
Від  найпростішого - одномісного, до складного 
п’ятимісного, на надувний подушці - ці атракціони 
сімейства RIF® створені для Вашого задоволення. 
Особливість даної серії водних екстремальних 
атракціонів - плоске або майже плоске днище і впев-
нене глісирування, стійке до дрібних погрішностей 
пілотування. Пневмосидіння в деяких моделях цієї серії 
дбайливо оберігає тих, хто катається.

“F 0” “F 2” “F 3”“F 1”

“F 5”

Серія “Формула“

Серія “Формула”
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

F0 801 1,4 1,4 0,45

F1 802 1,7 1,4 0,55

F2 803 2,2 1,8 0,60

F3 822 2,4 2,2 0,60

F5 804 3,15 2,35 0,85

УВАГА: використання на цих атракціонах жилетів "Profi" - обов'язкова вимога.

“F 3”

“F 3”“F 2”

“F 2”

Більше інформації
на сайті!
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Екстремальні атракціони

"Куля" - атракціон для справжніх екстре-
малів. При достатній потужності двигуна 
буксирувальника до ковзання додається 

обертання.

Новий екстремальний (дуже екстремальний)
атракціон "Манта".

“Куля”

“Куля”
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Куля” 817 2,1 1,4 1,4

“Манта”
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Манта” 830 2,7 4,8 0,6

“Родео”

“Родео”

“Родео”
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Родео” 816 1,3 1,2 0,4

"Родео" - одномісний 
буксируваний атракціон. 

Людина, стоячи на колінах, 
має можливість змінювати 

положення центра ваги, 
отримуючи абсолютно нові 

відчуття.

“Парус Р3”

“Дельта D3”

“Парус”
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

"Парус Р2" 810 2,4 1,6 0,77

"Парус Р3" 811 2,5 2,1 0,77

"Парус Р4" 812 2,6 2,8 0,77

“Дельта”
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

"Дельта D2" 813 2,3 2,0 0,8

"Дельта D3" 814 2,3 2,35 0,8

"Дельта D4" 815 2,3 2,6 0,8

“Парус Р3”

“Дельта D3”

"Парус" і "Дельта" - нові серії 
екстремальних буксируваних 
атракціонів. Отримайте 
задоволення!

“Манта”

“Манта”

Більше інформації
на сайті!
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Екстремальні атракціони

Серія "Бетмен"
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

B2 820 3,4 4,3 0,85

B3 821 3,4 5,5 0,85

“Бетмен” 3

“Бетмен” 2

"Бетмен 2-6" - 6-ти місний 
двокорпусний атракціон. При 
повному навантаженні він може 
використовуватися як звичайний 
"Дубль-Банан", і переворот при 
цьому неможливий. А при
мінімальному навантаженні крило 
"Бетмена" легко підніме своїх 
пасажирів над водною гладдю у 
вільному польоті.

Рекордний "Бетмен" 
21 місце!

УВАГА: використання на цих атракціонах жилетів "Profi" - обов'язкова вимога.

“Бетмен” 3

Найекстремальніший атракціон сімейства RIF® - "Бетмен". Незвичайний дизайн, найбільший 
викид адреналіну! Тільки для екстремалів! Конструкція цього атракціону, за певних умов, 
дозволяє літати над водною поверхнею.

"Бетмен 3-9" - 9-ти місний трикорпусний 
атракціон. При повному навантаженні 9 чоловік 

він може використовуватися як звичайний "Дубль-
Банан". А індекс "3" - це максимальна

кількість пасажирів для польоту.

Доступно два варіанти атракціону 
2-6 місць і 3-9 місць.

“Бетмен” 2

Більше інформації
на сайті!
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Страхувальні жилети "Profi"
Використання на всіх буксируваних атракціонах жилетів "Profi" - обов'язкова вимога. 

Не економте на безпеці! Жилет RIF®- відповідає європейським стандартам на подібну продукцію.

Матеріали, використовувані у виробництві жилетів "Profi" - не вигоряють і не гниють, а значить Ваша покупка - це надійна і довготривала інвестиція в безпеку.

Дитячий жилет

Страхувальний жилет

Більше інформації
на сайті!
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Продукція для відпочинку

Продукція для відпочинку
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Водне поло“ 1005 16,5 10,0 1,3

“Акваволейбол“ 1006 10,0 5,0 1,6

“Титан” 1008 9,0 8,0 1,5

“Острів“ 4х4 1010 10,5 5,0 2,7

“Острів“ 5х5 1011 12,5 6,0 4,0

“Нептун“ 1041 8,45 5,63 3,57

“Титан”“Титан”

Батутний комплекс «Титан» - оригінальний надувний острів далеко в морі. Навіть у спеку він буде неодмінно привабливий для дітей, які люблять все відразу: стрибати, бігати,
лазити, а головне - багато води і море задоволення. Крім цього, його можна використовувати і в якості "бази" далеко в морі під час прогулянки на "банані".

"Слизький футбол" - дуже слизьке і м’яке по-
криття поля надає знайомій грі зовсім нові, 

незабутні враження.

“Слизький футбол”

"Острів" 5x5

"Острів" 4x4

Комплекс "Острів" може стати 
справжнім островом далеко в 
морі для компанії з "банану". 
Основна його перевага - 
водна гірка. Є два розміри 
острова і дві висоти гірки. 
Вибирайте! "Водне поло" - атракціон для 

активного відпочинку. Тепер гра 
з м'ячем на воді стає цікавішою і 

більш захоплюючою.

“Титан”

Комплекс «Нептун» 
з басейном - хо-
роший вибір для 
пляжу, на якому 

багато маленьких 
дітей. Тепла вода в 
басейні, невисока 

м'яка гірка - діти 
задоволені, батьки 

спокійні!

“Водне поло”

“Нептун”

Більше інформації
на сайті!
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Продукція для відпочинку

Блоб
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

B5 1034 5,0 2,0 1,0

B7 1035 7,0 2,0 1,0

B10 1036 10,0 2,0 1,0

B12 1037 12,0 2,0 1,0

“Буй надувний”

“Акваволейбол”

Басейн надувний

“Блоб”

Водна катапульта або Блоб - новий атракціон в індустрії розваг. Цей вид 
водних атракціонів дозволяє пірнути в воду абсолютно неймовірним 

способом!

Можна влаштовувати конкурси серед 
учасників на красу або висоту стрибка. 
Дуже веселий водний атракціон, який 
збирає багато глядачів. 
Атракціон "Блоб" неодмінно притягує  
до себе погляди оточуючих, адже це 
дуже захоплююче і веселе видовище, 
яке дарує бурю емоцій.

Блобінг - приголомшлива розвага  як для дорослих, так і для дітей! Атракці-
он простий у використанні, легко ремонтується і не вимагає спеціального 
технічного обслуговування.

“Піраміда”“Піраміда”

Басейн надувний 
двобортний

«Акваволейбол» - новий атракціон 
для активного відпочинку. 
За кілька хвилин встановіть 
різнокольоровий надувний 
майданчик на мілководді і 
починайте чемпіонат.

Більше інформації
на сайті!
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Зима

«Весела сімейка» чекає

Ви власник ковзанки і хо-
чете збільшити свій при-
буток? Тоді наші помічники 
початківців фігуристів Вам 
просто необхідні. Ті, хто 
невпевнено почувають себе 
на льоду, з великим задо-
воленням скористаються їх 
допомогою.

Ви можете вибрати з чотирьох моделей: 
серйозний і строгий "Пінгвін", веселе 
і пустотливе "Ведмежа", солідний 
"Морський котик" і нова модель - красуня 
«Білка».

У компанії таких помічників початківці фігуристи 
будуть впевненіше стояти на ковзанах і зберігати 
рівновагу. Використовуючи додаткову опору, 
вони швидше освоять складну техніку фігурного 
катання. 
І кожне відвідування Вашого катка буде приносити 
їм незабутнє задоволення.

Якщо Ви думаєте, що такий 
асистент потрібен тільки дітям, то 
Ви помиляєтеся.

Модель код довжина, м ширина, м высота, м висота ручок, м

"Пінгвін" 1115 0,52 0,45 0,8 0,58

"Ведмежа" 1120 0,55 0,5 1,05 0,92

"Морський котик" 1121 0,9 0,4 0,76 0,76

"Білка" 1122 0,6 0,4 0,87 0,8

Більше інформації
на сайті!
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Зима

"Профі-Соло"

Бахіли для взуття

"Профі-Дует"

Особливість моделі - високоміцний 
буксирувальний вузол, здатний 

витримати навіть буксирування за 
снігоходом!

Санки надувні
Модель код довжина, м ширина, м висота, м

“Профі-Соло“ 1140 0,9 0,6 0,2

“Профі-Дует“ 1145 1,3 0,65 0,2

Бахіли призначені для одягання зверху взуття 
при експлуатації взимку.

Надувні батути виробництва RIF® можуть використовуватися і взимку, 
оскільки виконані з використанням унікальної технології склеювання.

Надувні санки RIF® виготовлені з спеціального 
високоякісного ПВХ матеріалу, що зберігає ви-
соку міцність і зносостійкість навіть при низьких 
температурах (до -40°С). 
Надувні сани легко ковзають по льоду і снігу і 
добре тримаються на водній поверхні, виконую-
чи роль невеликого надувного матраца для ку-
пання. На ньому можна плавати, тримаючись за 
ручки і відштовхуючись від води ногами. Вико-
ристання  надувних санок значно знижує ризик 
отримання травм при падіннях і зіткненнях, в 
порівнянні з санками, виконаними на жорсткому 
каркасі. Санками RIF® легко керувати: змініть 
положення і нахил тіла - зміниться напрямок 
руху санок.

"Профі-Дует"

Буксирувані 
атракціони RIF® можна 

використовувати навіть 
взимку! 

Будь-яка модель може 
бути виготовлена для 

експлуатації взимку і влітку!

Більше інформації
на сайті!
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Мобільні атракціони
Нова лінійка атракціонів виробництва RIF! Ця лінійка для тих, чий спосіб життя і бізнесу - дорога.
Приведення в робочий стан таких атракціонів -  справа кількох годин.

Комплекс з 5-6 таких причепів, плюс кілька надув-
них батутів, плюс різноманітні найпростіші призові 
атракціони і просте обладнання для їжі - ось і весь 
пересувний парк.

Причіп 1 - це ігрова кімната ,суміщена з батутом. При розмірах 
причепа 6м х 2,5м, ігрова кімната має розмір 6 х 3,2 м, два 
повних рівні, і двомісний батут 6 х 3,55м. Загальний розмір 
атракціону - 6,06 х 6,74м!

Причіп 2 - це ігрова кімната, суміщена з батутом. 
При розмірах причепа 6м х 2,5м, ігрова кімната 
має розмір 6 х 2,5 м, два повних рівні, і два двоміс-
них батути 6 х 1,93м. Загальний розмір атракціону 
- 6,06 х 6,38м!

Причіп 1 Причіп 1 Причіп 1

Причіп 2

Причіп 2

Причіп 2

Більше інформації
на сайті!

94



Мобільні атракціони

Причіп 5 - це популярний чотиримісний Jump,
встановлений на причепі 5,6 м.

Причіп 4 - це популярний двомісний Jump,
встановлений на причепі 4,8 м.

Причіп 6 - включає в себе високу надувну гірку, 
атракціон "G-шок" і одну панель скеледрому зі стра-
хувальною системою. Весь комплекс перевозиться на 
одному причепі і обслуговується двома операторами.

Мобільні атракціони
Модель код довжина, м довжина причепа, м ширина, м висота, м

Причіп 1 1201 6,06 6,0 6,74 3,3

Причіп 2 1202 6,06 6,0 6,38 3,3

Причіп 3 1203 10,8 2,95 10,8 7,3

Причіп 4 1204 6,5 4,8 4,8 3,3

Причіп 5 1205 10,3 5,6 5,7 3,3

Причіп 4 Причіп 5

Популярний батут "Fantastic Jump-4" встановлений на причіп і готовий до подорожей. Мінімальний час для його приведення в робочий стан! 
Все в комплекті, включаючи електричний кабель і освітлення!

Такий парк може вранці виїхати з одного міста, до вечора доїхати до другого, вранці за 2-3 години підготувати-
ся, і до обіду прийняти перших відвідувачів. І все це абсолютно реально з нашою новою лінійкою атракціонів!

Причіп 3Причіп 3

Причіп 3

Причіп 6

Більше інформації
на сайті!
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RIF® - ЧЛЕН РОСІЙСЬКОЇ
АСОЦІАЦІЇ ПАРКІВ

І ВИРОБНИКІВ АТРАКЦІОНІВ.

RIF® - зареєстрована торгова марка, всі права захищені.

 - зареєстрований товарний знак компанії RIF®.

© RIF 2017.  Всі права захищені.

Вже вісімнадцять років ми виробляємо атракціони, завжди сучасні і привабли-
ві.  Їх незмінна якість - це поєднання виробничих традицій, штату висококвалі-
фікованих фахівців і використання матеріалів тільки найвищої якості.

Коли ми говоримо про якість, це означає "Вибір без компромісів". 

На підприємствах групи діє багатоступенева система контролю якості. Ми що-
року розширюємо асортимент продукції, що випускається, що дозволяє нам 
максимально відповідати потребам ринку.

Ми робимо продукцію таким чином, що вона не потребує складного технічного 
обслуговування і спеціальних умов зберігання, а значить, вартість утримання 
обладнання RIF® практично зведена до нуля.

Система довгострокового якості, що включає в себе гарантію, оперативний 
сервіс, постачання запасних частин і комплектуючих, робить більш привабли-
вими інвестиції в обладнання виробництва групи компаній RIF®.

Зверніть увагу! 
На сайті є велика 

кількість додаткових 
матеріалів по всій 

продукції, що 
випускається групою 

RIF®.

Всі можливі дії були зроблені для 
того, щоб інформація, представле-
на   тут, була максимально точною, 
коректною і повною. 

Разом з тим, ми не несемо відпові-
дальності за будь-які помилки і не-
точності, допущені при створенні 
та розміщенні цієї інформації.Представлені матеріали опублікова-

но виключно з ознайомчою метою. 
Будь-яке копіювання, відтворення, 
використання і передача зображень 
цього буклету або з нашого сайту 
допускається тільки з письмового 
дозволу компанії RIF®.

RIF® залишає за собою право вноси-
ти зміни в специфікацію, конструк-
цію, умови поставок і технічне об-
слуговування будь-якого продукту 
без  повідомлення.

Представлена   інформація найпов-
ніша на момент підготовки цих ма-
теріалів. З новою продукцією, яка 
з'явиться після виходу цього букле-
ту, можна оперативно ознайомити-
ся на нашому сайті.

Вся продукція, представлена   в 
цьому каталозі, становить власну 
виробничу програму групи компа-
ній RIF®.


